
Zd
ję

ci
e:

 D
aw

id
 L

ew
ek

W numerze m.in.:
Komunikat w sprawie Ukrainy  str. 3-4

Wywiad z Martą Mazurek  . . . .str. 22-23

Koncert Walentynkowy  . . . . . . . . str. 27

IS
S

N
 1

50
8-

81
38

 
N

um
er

 b
ez

p
ła

tn
y

w w w . r o k i c k i e w i a d o m o s c i . c o m . p l

C z a s o p i s m o  G m i n y  Ro k i e t n i c a

nr 3 (269) marzec 2022 r.

Rondo w Rokietnicy 
ma imię – str. 25



R E K L A M Y

2

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy  ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

n księgi handlowe n książki przychodów i rozchodów 
n ryczałt n kadry, płace, ZUS

n aktualne dane finansowe i bieżący dostęp do e-dokumentów
n pomoc przy rejestracji działalności

f a c h o w o  n  r z e t e l n i e  n  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

SALON PIELĘGNACJI
I SKLEP Z ARTYKUŁAMI

DLA PSA I KOTA
strzyżenie, trymowanie, kąpiel, 

wyczesywanie, pielęgnacja  
oczu i uszu, obcinanie pazurków, 

kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego 
ubranka    smycze    kosmetyki    karmy i inne

Tel. 600 33 64 33 Rokietnica 
 Cyprysowa 8D/11

www.pupilownia.pl PUPILOWNIA

PORADNIA  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka  
 w ciąży
– USG, USG piersi
– badania prenatalne
– USG 3D/4D
– KTG  
– kriochirurgia  – ...

Komercyjnie poradnie: chirurgii ogólnej i chirurgii 
naczyniowej, endokrynologiczna, urologiczna, 
proktologiczna, ginekologiczna, dermatologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych – 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

Rokietnica 
ul. Koszycy 15
Rejestracja: 
tel. 793 21 58 49 
e-rejestracja: 
www.rokmed.pl

i komercyjnie

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

P O G O T O W I E 
TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji – wymiana – udrażnianie kanalizacji – wymiana 

zaworów – wymiana baterii  zaworów – wymiana baterii  
– montaż pralki,  – montaż pralki,  

zmywarki, syfonów  zmywarki, syfonów  
– wypompowywanie  – wypompowywanie  

wody z piwnic,  wody z piwnic,  
mieszkań, garaży  mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu,  – wymiana silikonu,  
regulacja okien,  regulacja okien,  

drzwi PCV-ALUdrzwi PCV-ALU

 575 391 291

KORA 
SOSNOWA

ZIEMIA 
TRAWNIKOWA
tel. 661 977 269
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Drodzy 
Czytelnicy,
od 24 lutego żyjemy w innym świecie – rozpo-
częła się wojna na Ukrainie. Marcowy numer 
Rokickich Wiadomości zawiera najważniej-
sze informacje zarówno dla osób pomaga-
jących uchodźcom w naszej gminie, jak i dla 
samych poszkodowanych. Sytuacja, w ja-
kiej się znaleźliśmy, to kolejny po pandemii 
duży sprawdzian odpowiedzialności i em-

patii. Przed nami wiele wyzwań, w których 
będziemy musieli się nawzajem wspierać. 

Zachęcam do przeczytania relacji (str. 25) 
z nadania rondu w Rokietnicy imienia Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego 
gościem honorowym był Jurek Owsiak. Było 
to wydarzenie, które pomimo trudnych infor-
macji docierających z Ukrainy, wywoływało 
uśmiech i radość.

Z okazji Walentynek gościliśmy w Rokiet-
nicy na specjalnym, walentynkowym kon-
cercie gwiazdę sceny tanecznej i wokalnej – 
Stefano Terrazzino. Jak bawili się uczestnicy 
przeczytacie na str. 26.

W marcu z kolei będziemy obchodzić Dzień 
Sołtysa, dlatego dla wszystkich, którzy nie 
wiedzą, kim jest sołtys, jakie są jego zadania 
czy też, w jakich sprawach warto się z nim 
skontaktować, przygotowaliśmy mini prze-
wodnik, który publikujemy na str. 7. Znajdzie-
cie tam również przydatne numery telefonów 
i adresy mailowe.

Zachęcam do lektury,

Agnieszka Kępa 
Redaktor Prowadząca 

UG Rokietnica

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

Adres:  ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
prowadząca), Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
Administrator strony, serwis informacyjny,  

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Skład, reklamy: Studio KWADRAT

tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 3500 egzemplarzy

Numer zamknięto: 4.03.2022 r.
Propozycje artykułów: 

Teresa Wieczorek, Biblioteka Gminna 
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Materiały do numeru 4/2022  
prosimy dostarczyć do 18.03.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Drodzy 
Mieszkańcy,
w Ukrainie trwa wojna. Serdecznie dzię-
kuję za Wasz niesamowity zryw społeczny, 
za otwarcie serc, chęć niesienia pomocy, za 
spływające do nas oferty. Już teraz udało 
się pomóc wielu uchodźcom. Jako Urząd 
Gminy wprowadzamy nowe rozwiąza-
nia, aby osoby do nas przyjeżdżające były 
w każdy możliwy sposób zabezpieczone. 
Wszystkie niezbędne numery telefonów 
przedstawione są poniżej. Jednocześnie 
przypominam, że istnieje adres mailowy 
ukraina@rokietnica.pl, na który można 
do nas wysyłać propozycje wsparcia. Bę-
dziemy z nich korzystać, kiedy tylko zaj-
dzie taka potrzeba. Wszystkie najświeższe 
informacje publikujemy na stronie www.
rokietnica.pl oraz na oficjalnym profilu 
urzędu Rokietnica.pl na Facebooku. Bądź-
my silni i życzliwi dla siebie nawzajem.

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

• Rejestracja uchodźców / Sprawy oby-
watelskie – 61 896 06 26

• Baza przybyłych  – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 693 937 288 lub 693 330 501

• Edukacja – 61 896 06 18
• Przedszkole – 605 144 602 / 61 102 

04 20
• Baza ofert pomocy – ukraina@rokiet-

nica.pl lub 61 896 06 14 lub 61 896 06 
05

• Koordynator informacji UG Rokiet-
nica – 61 896 06 21 lub 61 896 06 05
Numery czynne poniedziałek: 8:30 – 

18:00; wtorek – czwartek godz.: 7:30 – 
15:30; piątek: 7:30 – 14:00

Kurs języka polskiego – 609 709 568
Zajęcia dla dzieci do lat 3 i powyżej 

3 roku życia –  609 709 568

Szczepienia przeciwko COVID-19 – 
Gminny Ośrodek Kultury 609 709 568 lub 
609 055 694

Zapisy:  
poniedziałek-piątek 10:00 – 20:00

Koordynator magazynu zbiórki 
darów w remizie JOSP Rokietnica – 
601 091 959 

Kontakt 
poniedziałek-piątek 10:00 – 20:00

W sytuacjach pilnych prosimy o kon-
takt pod numerami 721 293 826 lub 
696 914 105.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokiet-
nicy oferuje obywatelom Ukrainy, którzy 
w wyniku działań wojennych opuścili 
swój kraj i przebywają na terenie gminy 
Rokietnica w ramach swoich możliwości 
doradztwo społeczne i pomoc psycholo-
giczną. Oferujemy obywatelom Ukrainy 
również kontakt z pracodawcami z tere-
nu gminy Rokietnica, którzy będą poszu-
kiwali pracowników.

Kontakt telefoniczny: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rokietnicy

693 937 288  693 330 501
Rafał Michalski

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

Zajęcia bezpłatnej nauki języka pol-
skiego odbywać się będą Bibliotece Gmin-
nej 

- dla dorosłych: środy: 8:15 – 9:45
- dzieci: piątki 16:10 – 16:55.
Zajęcia prowadzić będzie Szkoła Języ-

kowa Explorium.
Zapisy w Bibliotece Gminnej im. M. 

Konopnickiej od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10:00-20:00 pod numerem tel. +48 
609 709 568 i +48 609 055 694.

Teresa Wieczorek
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

Informacja dla rodzin z Ukrainy 
z dziećmi w wieku od 3 do 15 lat

Gmina Rokietnica zapewni Państwa 
dzieciom miejsca w placówkach oświa-
towych na swoim terenie.

Wszystkie informacje dotyczące zapisu 
dziecka znajdziecie Państwo pod poniż-
szymi numerami telefonów w zależności 
od wybranej lokalizacji:
Przedszkole (od 3 do 6 lat):

Cerekwica lub Mrowino: 602120609, 
663774873, 611020420 – j. polski, j. an-
gielski, j. ukraiński.
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Шановни 
громадани,
на Україні йде війна. Щиро дякуємо за 
ваш неймовірний соціалний вчинок, за 
відкриття сердець, готівність допомог-
ти, за пропозиціїб які доходять до нас. 
Вже багатьом біженцям надано допомо-
гу. Як Управа ґміни ми вводимо нові рі-
шення, щоб люди, які до нас приїжають, 
були всіляко захищені. Всі необхідні но-
мери телефонів зможете знайти нижче. 
Водночас нагадуемо, що є адреса елек-
тронної пошти ukraina@rokietnica.pl, на 
яку ви можете надіслвти нам пропози-
цію підтримки. Ми будемо використову-
вати їх, як тільки винекне така потреба. 
Всю найважливішу інформацію публі-
куємо на сайті www.rokietnica.pl, а та-
кож на офіційному профілі Rokietnica.
pl нa Facebook. Будьмо сильними і до-
брими один до одного.

Голова ґміни Рокетниця
Bartosz Derech

• Реєстрація біженців / Цивільні 
справи – 61 896 06 26

• База прибуття - Центр соціаль-
ної допомоги – 693 937 288 або 693 
330 501

• Освіта – 61 896 06 18
• Дитячий садок – 605 144 602 / 

61 102 04 20
• База пропозицій підтримки – 

ukraina@rokietnica.pl або 61 896 
06 14 або 61 896 06 05

• Інформаційний координатор 
UG Rokietnica – 61 896 06 21 або 
61 896 06 05
Активні числа:
- понеділок: 8:30 – 18:00
- вівторок – четвер: 7:30 – 15:30
- п›ятниця: 7:30 – 14:00

• Курс польської мови – 
609 709 568

Заняття для дітей до 3 років і 
старше 3 років –  609 709 568

Вакцинації проти COVID-19 
- Міський Культурний Центр - 
609 709 568 або 609 055 694

Реєстрація:  
понеділок - п›ятниця: 10:00-20:00

Координатор складу пожертв на 
станції JOSP Rokietnica  – 601 091 959

Контакт:  
понеділок - п›ятниця: 10:00 – 20:00

У невідкладних ситуаціях звертайте-
ся до нас за телефонами - 721 293 826 
або 696 914 105

Центр соціального захисту в Рокетни-
ці пропонує громадянам України, які в 
результаті бойових дій покинули свою 
країну та проживають у ґміні Рокетни-
ця соціальне консультування та пси-
хологічну допомогу. Ми також пропо-
нуємо для громадян України контакт з 
роботодавцями з ґміни Рокетниця які 
будуть шукати співробітників.

Контакт: Центр соціальної допомоги 
- 693 937 288 або 693 330 501

Rafał Michalski
Директор Центру соціальної  

допомоги в Рокетниці

Безкоштовні уроки польської мови 
відбуватимуться у Гмінній бібліотеці

- дорослі: середа 8:15 – 9:45
- діти: п›ятниця 16:10 – 16:55
Заняття проводить мовна школа 

Explorium

Реєстрація: понеділок - п›ятни-
ця: 10:00 – 20:00 – 609 709 568 або 
609 055 694

Teresa Wieczorek
Комунальний культурний центр  

у Рокетниці

Інформація для сімей з дітьми від 
3 до 15 років

Гміна Рокетниця забезпечить ваших 
дітей місцями в навчальних закладах 
свого району.

Всю інформацію щодо регістрацї 
дитини можна отримати за телефонами:

Дитячий садок (від 3 до 6 років):
Cerekwica або Mrowino: 602120609, 

663774873, 611020420 – польська, 
англійська, українська.

Початкова школа (від 6 до 15 років):
1. Cerekwica: 663 774 873, 602 120 609 

– польська, англійська, українська.
2. Napachanie: 618 145 274 – польський, 

англійська.
3. Rokietnica: 618 144 390, 601 662 109 

– польська, англійська, українська.

Також можна надіслати запитання 
з цього приводу будь-якою мовою на 
наступну адресу: 

dyrektor@zsp-cerekwica.pl.

Szkoła Podstawowa (od 6 do 15 lat):
1. Cerekwica: 663 774 873, 602 120 609 

– j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

2. Napachanie: 618 145 274 – j. polski, 
j. angielski.

3. Rokietnica: 618 144 390, 601 662 109 
– j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

Możliwe jest również wysyłanie pytań 
w tej sprawie w dowolnym języku na adres: 
dyrektor@zsp-cerekwica.pl.
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Z prac Rady Gminy

31 stycznia 2022 r. odbyła się XLVIII 
sesja Rady Gminy Rokietnica. 
Posiedzenie otworzyła i pro-

wadziła Przewodnicząca Rady pani Iza-
bela Dziamska. Podczas sesji przyjęto na-
stępujące Uchwały:
Uchwała nr XLVIII/407/2022 w sprawie: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowości Rokietni-
ca w rej. ul. Golęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. 
Gminnej
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/408/2022 w sprawie: usta-
lenia kryteriów wraz z punktacją w postępo-
waniu rekrutacyjnym do publicznych przed-
szkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rokietnica
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/409/2022 w sprawie: usta-
lenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Rokietnica na rok szkol-
ny 2022/2023

ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/410/2022 w sprawie: 
przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomno-
ści Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2022 roku
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/411/2022 w sprawie: na-
bycia nieruchomości położonej w miejscowo-
ści Rogierówko
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/412/2022 w sprawie: 
zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2022 
rok
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/413/2022 w sprawie: za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Rokietnica na 2022 rok
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XLVIII/414/2022 w sprawie: prze-
dłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta 
Gminy Rokietnica
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)

Uchwała nr XLVIII/415/2022 w sprawie: do-
konania zmian w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Rokietnica, rejon ul. Polnej
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)

14 lutego 2022 r. odbyła się XLIX 
nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Rokietnica, podczas której 

podjęto dwie uchwały:
Uchwała nr XLIX/416/2022 w sprawie: zmian 
w budżecie Gminy Rokietnica na 2022 rok
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Uchwała nr XLIX/417/2022 w sprawie: zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rokietnica  na lata  2022 – 2036
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

Wyniki imienne, dotyczące poszczegól-
nych głosowań, oraz uchwały w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Przeniesienie lokalizacji punktu 
szczepień powszechnych 
przeciwko COVID-19

Punkt szczepień powszechnych prze-
ciwko COVID-19 w Rokietnicy, który 
do tej pory funkcjonował w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietni-
cy, został 3 marca 2022 r. przeniesiony do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietni-
cy ul. Szamotulska 29 (w hali Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu; wejście tak jak do 
Rosfit); działa tak, jak do tej pory, czyli 
w każdy czwartek w godz. 10:00 – 15:00.

Drogie Sołtyski, Drodzy Sołtysi!
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam wytrwałości  
w działaniach, zdrowia, radości i satysfakcji, którą przynosi  
pełnienie stanowiska oraz współpraca z mieszkańcami. 
Jednocześnie pragniemy podziękować za Wasze dotychczasowe inicjatywy, 
poświęcony czas oraz chęć ciągłego ulepszania tego, co nas otacza.
Wszystkiego najlepszego!
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech i Redakcja

Akcja poboru krwi

W sobotę 26 lutego 2022 r. w Rokiet-
nicy odbyła się kolejna akcja po-
boru krwi. Jak zwykle frekwen-

cja była bardzo wysoka. W Rokietnickim 
Ośrodku Sportu zgłosiło się do oddania krwi 
56 osób, spośród których krew po kwali-
fikacji lekarskiej mogło oddać 45. 4 osoby 
zarejestrowały się jako potencjalni dawcy 
szpiku kostnego. 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
p. Bartosza Derecha – Wójta Gminy Rokiet-
nica. Serdeczne podziękowania dla obsługi 
ROS za wsparcie i przygotowanie hali na ak-
cję poboru krwi, Klubowi HDK PCK Błękit-
na Kropelka za współorganizację i koordy-
nację całości oraz Regionalnemu Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pozna-
niu. W szczególności słowa podziękowania 

kierujemy jednak do wszystkich Honoro-
wych Dawców. 

W wyniku zbiórki 20,25 litrów trafiło do 
Banku Krwi. Tomasz Skupio

Radny Gminy Rokietnica
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Rozmowa z Maciejem Knychałą, doradcą 
obywatelskim w gminie Rokietnica

Ryszard Lubka: Panie Macieju, czym 
zajmuje się doradca obywatelski? 
Przyznam, że nazwa tej profesji jest 
bardzo enigmatyczna.
Maciej Knychała: Nie wnikając w szcze-

gółową definicję, doradca, pracujący w punk-
cie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego, pełni jakby rolę lekarza pierwszego 
kontaktu w sprawach związanych z tema-
tyką prawną, administracyjną, zawodową 
itp. Pomaga ogarnąć sprawy związane np. 
z zadłużeniem, problemami mieszkaniowy-
mi, sytuacjami konfliktowymi, alimentami, 
zasiłkami. W sytuacjach koniecznych kie-
ruje do odpowiednich fachowców i insty-
tucji. Pomaga zredagować pisma, pozwy, 
wypełnić druki.

R.L.: Kto może skorzystać z pomocy 
doradcy?
M.K.: Każda osoba fizyczna, która oświad-

czy, że nie stać ją na płatną pomoc prawną. 
Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy w ostat-
nim roku zatrudniali inne osoby.

R.L.: Gdzie mieści się punkt nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie gminy Rokietnica?
M.K.: Zapraszam do Klubu Sołeckiego 

mieszczącego się w Cerekwicy, przy ul. Sza-
motulskiej 7 (w pobliżu stacji Orlen). Przed 
punktem znajduje się parking, gdzie można 
zostawić samochód.

Placówka funkcjonuje od początku 2021 
r. Wcześniej mieścił się tutaj punkt porad 
prawnych.

R.L.: Czy na rozmowę trzeba się umó-
wić?
M.K.: Zgadza się, taki wymóg stawia sta-

rostwo. Spotkanie trzeba umówić, dzwoniąc 
pod nr 61 841 07 97. Zostanie wówczas za-
rezerwowany czas dla klienta, podczas któ-

rego będzie można pochylić się nad jego 
problemem.

Przyjmuję w poniedziałki, wtorki i piątki 
od godz. 10:00 do 14:00, a w środy i czwart-
ki od 14:00 do 18:00.

R.L.: Proszę mi zdradzić: kto zgłasza 
się po porady? Jaki jest przedział wie-
kowy Pana klientów?
M.K.: Na wstępie dodam, że nie lubię 

słowa „doradca”, gdyż kojarzy mi się ono 
z przemądrzałą osobą, która pokazuje jak 
żyć, ma na wszystko gotowe recepty, pa-
trzy na innych z góry… Jestem człowie-
kiem, jak każdy inny, rzekłbym – równym 
pośród równych. Swoją pracę określiłbym 
jako współpracę z klientem, podczas któ-
rej można wspólnie dojść do jakichś wnio-
sków, znaleźć pozytywne rozwiązanie, po 
prostu porozmawiać…

Przedział wiekowy klientów jest różny 
– cała paleta wiekowa. Rozmawiam z ko-
bietami i mężczyznami, mieszkańcami wsi 
i miast, optymistami i osobami pogrążo-
nymi w depresji… Problemy też są różne.

R.L.: Wspomniał Pan o rozmowie…
M.K.: Rozmowa i obecność drugiej oso-

by. Może czasami nie doceniamy znaczenia 
jakże podstawowych zachowań. Wirtualna 
rzeczywistość nie potrafi zapewnić wszyst-
kich potrzeb. Tęsknimy za prostymi kon-
taktami. Szczególnie w okresie epidemii…

R.L.: Jak pracuje się z klientami?
M.K.: Trudno powiedzieć kto jest klien-

tem. [śmiech]

R.L.: Jak to?
M.K.: Korzyści z takiego spotkania mogą 

być obopólne. Tak to widzę. Rozmowa z dru-
gim człowiekiem, szczególnie wyjawiającym 
swoje problemy, ma dla mnie również zna-

czenie terapeutyczne. Świat serwuje nam 
kolorową i bajeczną wersję życia. Gdy jej 
nie osiągamy, jesteśmy zdruzgotani, czuje-
my się nieudacznikami.

Ktoś kiedyś stwierdził (A. Kępiński?), że, 
po wygnaniu z biblijnego raju, jesteśmy tu-
taj za karę…

Kiedy słucham o problemach mojego roz-
mówcy, dociera do mnie, że należymy do 
jednej drużyny. Nie tylko ja mam proble-
my, jest nas znacznie więcej. To buduje po-
czucie solidarności…

Myślę, że warto widzieć na horyzoncie 
piękny krajobraz i pogodne niebo, ale na-
leży stąpać równocześnie po często wybo-
istym gruncie. Wówczas w pełni doświad-
czymy życia. Tylko czując nierówności pod 
stopami, pójdziemy naprzód, zmierzając 
w obranym kierunku.

R.L.: Epidemia, pandemia – wyrazy od-
mieniane od miesięcy przez wszyst-
kie przypadki… Jak ta rzeczywistość 
wpływa na funkcjonowanie punktu?
M.K.: Dbamy o to, aby było bezpiecznie. 

Zapewniamy maseczki jednorazowe, płyn do 
dezynfekcji. Sam jestem osobą trzykrotnie 
zaszczepioną, do czego gorąco namawiam 
również innych… Często rozmowy odby-
wają się również w formie zdalnej (telefon, 
poczta elektroniczna). Umawiając się, moż-
na zaznaczyć taką formę.

R.L.: Parę słów na koniec…
M.K.: Gorąco zapraszam do korzystania 

z punktu NPO w Cerekwicy. Będzie mi bar-
dzo miło spotkać się (lub porozmawiać przez 
telefon) z każdą potrzebującą osobą.

R.L.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadził 
Ryszard Lubka 
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Poznaj swojego sołtysa

Definicja z ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że so-
łectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Na jego czele stoi 
sołtys, który pełni funkcję wykonawczą. Ciałem uchwało-

dawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, natomiast rada sołecka 
pełni funkcję opiniodawczą i doradczą. Aby ułatwić mieszkańcom 
kontakt z sołtysami, publikujemy dane kontaktowe do sołtysów 
z naszego terenu.

W Gminie Rokietnica jest 10 sołectw 
i obejmują one 16 wsi: 

Maria Chojnacka 
Sołtys Sołectwa Krzyszkowo 
tel. 61 814 51 59,  
soltys.krzyszkowo@rokietnica.pl

Marzenna Mruk 
Sołtys Sołectwa Kiekrz-
Pawłowice,  
tel. 503 102 678 
soltys.kiekrz@rokietnica.pl

Beata Nowak 
Sołtys Sołectwa Kobylniki  
tel. 504 031 307 
soltys.kobylniki@rokietnica.pl

Róża Lubka 
Sołtys Sołectwa Mrowino-
Cerekwica 
tel. 61 8144 842, 607 939 405 
soltys.mrowino@rokietnica.pl

Agnieszka Kram 
Sołtys Sołectwa Napachanie-
Dalekie 
tel. 539 939 910 
soltys.napachanie@rokietnica.pl

Ryszard Jankowiak 
Sołtys Sołectwa Przybroda 
tel. 515 977 413 
soltys.przybroda@rokietnica.pl

Józef Fudala 
Sołtys Sołectwa Rokietnica 
tel. 61 814 53 15 
kom. 600 421 640 
soltys.rokietnica@rokietnica.pl

Anna Niesiobęcka 
Sołtys Sołectwa Sobota-Bytkowo 
tel. 669 894 199 
soltys.sobota@rokietnica.pl

Monika Paczkowska
Sołtys Sołectwa Starzyny-
Rogierówko 
tel. 721 318 571 
soltys.starzyny@rokietnica.pl

Elżbieta Wencka 
Sołtys Sołectwa Żydowo-
Rostworowo 
tel. 661 119 658 
soltys.zydowo@rokietnica.pl.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
• zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej; 
• działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gmi-

ny i wójta; 
• kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu admini-

stracji publicznej; 
• wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służą-

cej poprawie warunków życia w sołectwie; 
• reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, w tym 

przed organami gminy; 
• uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych przez wój-

ta lub radę gminy; 
• załatwianie spraw związanych z zarządzaniem mieniem gmin-

nym i komunalnym; 
• pobieranie podatków i opłat lokalnych.
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Rok 2021 w Sołectwie Krzyszkowo

Rok 2021 dla wielu mieszkańców był 
pełen niepokoju. Był to czas, w któ-
rym obostrzenia związane z pande-

mią COVID-19 uniemożliwiały organizację 
wielu przedsięwzięć, w szczególności spo-
tkań integracyjnych oraz imprez plenero-
wych. Z zachowaniem reżimu sanitarnego 
udało się zorganizować tylko nieliczne z za-
planowanych działań. Na skwerze im. Po-
wstańców Wielkopolskich delegacje władz 
samorządowych wraz z delegacjami miesz-
kańców upamiętniły 103 rocznicę odzyska-
nia niepodległości oraz 103 rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego, składając 
kwiaty pod krzyszkowskim monumentem. 
Przed wzrostem fali zachorowań udało się 
zorganizować zabawę andrzejkową, której 
towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera 
stworzona przez wyjątkowych gości. Dzię-
ki inicjatywie mieszkańców nad stawem 
pobudowano wiatę. Planowane jest jesz-
cze dalsze  zagospodarowanie tego miejsca. 
Wiata powstała dzięki wsparciu i bezinte-
resownej pracy mieszkańców. Na terenie 
miejscowości dokonano także nasadzeń 
roślinności. W przedświątecznym czasie 
ozdobiono choinkę, a w wigilijny poranek 
zarybiono staw. 

W trosce o najmłodszych mieszkańców 
opracowano projekt umożliwiający po-
wstanie ogrodu sensorycznego. Sołectwo 
Krzyszkowo, będąc uczestnikiem progra-

mu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, przystą-
piło do konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”. Zgłoszony projekt „Zagospodaro-
wanie i doposażenie terenu rekreacyjne-
go oraz placu zabaw” został rozpatrzony 
pozytywnie. Dzięki działaniom projekto-
wym dokonano modernizacji terenu rekre-
acyjnego. Przedsięwzięcie było planowane 
na początku roku. W tym czasie ceny arty-
kułów budowlanych były stabilne. Jednak 
w momencie, gdy został rozstrzygnięty kon-
kurs, nastąpił gwałtowny wzrost cen ar-
tykułów i usług budowlanych. Zachwiana 
sytuacja na rynku budowlanym sprawiła, 
że trzeba było zrezygnować z ogrodzenia 
oraz z nakładki bezpiecznej nawierzch-
ni. Zadanie planujemy zrealizować w tym 
roku. Jednak budżet jest bardzo ograniczo-
ny w zakresie przedstawionych ofert. Za-
chęcam mieszkańców, zwłaszcza rodziców 
oraz przedsiębiorców, do wsparcia w mia-
rę możliwości sołeckiej inicjatywy na rzecz 
naszych najmłodszych pociech. 

Z zachowaniem reżimu sanitarnego w mi-
jającym roku udało się zrealizować także 
zadania inwestycyjne. W świetlicy wiej-
skiej zainstalowano kocioł gazowy do cen-
tralnego ogrzewania. Została zakończona 
przebudowa linii wodociągowej na ulicy 
Głównej w połączeniu z ulicą Jesionową 
w Rostworowie. Zakończono długo ocze-
kiwane przez mieszkańców Krzyszkowa 
zadanie pn. „Przebudowa ulic Kozietulskie-
go, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybic-
kiego”. To kolejne odcinki dróg, które zosta-
ły zrealizowane na terenie miejscowości. 
Jeszcze pięć lat temu na terenie Krzyszko-
wa nawierzchnia asfaltowa była tylko na 
ulicy Koszycy. Sukcesywnie każdego roku 
modernizowane są drogi na terenie miej-
scowości. Pojawiła się nowa nawierzchnia 
na ulicy Polnej, częściowo na Czartoryskie-
go, a także na fragmentach ulicy Głównej. 

W tym roku planowana jest dalsza moder-
nizacja nawierzchni drogi na ulicy Głównej. 
W ramach funduszu sołeckiego wykonany 
zostanie projekt oświetlenia na ulicę Ku-
kułczą i Spokojną.  Uchwałą zebrania Rady 
Sołeckiej dokonano zmian w budżecie na 
rok 2022. Zrezygnowano z wcześniej zapla-
nowanych zadań, takich jak: modernizacja 
ronda oraz zakup tablic historyczno – in-
formacyjnych na rzecz zagospodarowania 
i doposażenia ogrodu sensorycznego. Nie-
stety, nie wszystkie oczekiwania mieszkań-
ców mogą być zrealizowane jednocześnie. 
Zadania realizowane są w ramach możli-
wości budżetowych i przy wsparciu bezin-
teresownej pracy mieszkańców. 

O dalszych planowanych działaniach na 
terenie sołectwa będę informowała miesz-
kańców podczas rozmów indywidualnych, 
na łamach gazety „Rokickie Wiadomości”, 
na tablicach ogłoszeń oraz na Facebooku.  

Serdecznie dziękuję za każdą inicjaty-
wę i różne formy wsparcia. Zapraszam 
serdecznie do współpracy na rzecz na-
szej małej Ojczyzny.

Sołtyska
Maria Chojnacka
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GMINA ROKIETNICA Z DOFINANSOWANIEM 
Z PROGRAMU „CYFROWA GMINA – 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 14 lutego 2022 r. otrzymali-
śmy oficjalną informację o przy-
znanym dofinasowaniu w kwocie  

352 500,00 zł do zakupu 141 laptopów 
z programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego 
roku programu jest wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym. Ma on polegać na dostępie do 
sprzętu komputerowego i do internetu, wy-
eliminowaniu ograniczeń związanych z na-
uką zdalną, a także zniwelowaniu nierów-

ności między gminami popegeerowskimi 
a pozostałymi. 

Nabór był prowadzony od 4 paździer-
nika do 5 listopada 2021 r. Przygotowany 
w Urzędzie Gminy Rokietnica wniosek na 
151 laptopów został złożony do Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa. Z początkiem 
grudnia 2021 r. zostaliśmy zobligowani do 
weryfikacji danych zawartych w oświad-
czeniach mieszkańców, chociaż pierwot-
nie, w dokumentacji konkursowej, takiego 
obowiązku nie przewidziano. Termin wy-
znaczono na 16 grudnia 2021 r. Ostatecz-
nie pozytywnie zweryfikowanych zostało 

141 oświadczeń mieszkańców.
Podpisanie umowy ma nastąpić nieba-

wem. Dopiero wówczas będziemy mogli 
rozpocząć procedurę przetargową na za-
kup 141 laptopów.

Po wyłonieniu dostawcy sprzętu i jego 
faktycznym zakupie, laptopy zostaną prze-
kazane rodzicom lub pełnoletnim uczniom 
na własność na podstawie zawartych po-
rozumień.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinanso-
wane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 
walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – Re-
actEU w ramach programu „Cyfrowa Gmi-
na – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Jednocześnie informujemy, iż zmienio-
ny został § 4 ust. 3 regulaminu, w którym 
określono dopuszczalne ceny za zakupio-
ny dla dzieci sprzęt komputerowy. Niestety 
– przewidziana pierwotnie kwota 3,5 tys. 
zł na zakup komputera stacjonarnego zo-
stała obniżona aż o 1000,00 zł. Oznacza 
to, że zakupiony w ramach projektu sprzęt 
nie będzie mógł być droższy niż 2,5 tys. zł.

GMINA ROKIETNICA Z DOFINANSOWANIEM 
Z PROGRAMU „CYFROWA GMINA”

1 lutego 2022 r. Gmina Rokietnica 
podpisała umowę o dofinansowanie 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

na wsparcie w wysokości 100 000,00 zło-
tych w ramach programu grantowego „Cy-
frowa Gmina” finansowanego ze środków 
europejskich w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na za-
grożenia - REACT-EU”. Program ma na celu 
wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji sa-
morządowych oraz zwiększenie cyberbez-
pieczeństwa. 

Ubiegając się o dotację, Urząd Gminy Ro-
kietnica uzyskał maksymalne wsparcie fi-
nansowe. Warto dodać, że zostało ono dla 
każdej z gmin określone „z góry” w oparciu 
o dwa kryteria: liczbę mieszkańców oraz 
wartość współczynnika G, który zależy od 
wysokości dochodów podatkowych danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Nabór wniosków realizowany był w 3 
etapach, a każda z gmin miała określony 
czas, w którym mogła go złożyć. Dla Gmi-
ny Rokietnica wyznaczony etap trwał do 
17.11.2021 r.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinanso-

wane z programu „Cyfrowa Gmina” ze środ-
ków unijnych i zostanie przeznaczone na:
• przygotowanie Urzędu do możliwości 

świadczenia pracy przez urzędników 
w trybie zdalnym (zakup laptopów, opro-
gramowania, kart/podpisów elektronicz-
nych do zdalnego uwierzytelniania), 

• przygotowanie Rady Gminy Rokietnica 
do zdalnego trybu prowadzenia obrad 
i głosowań (zakup tabletów LTE), 

• usprawnienie zdalnego trybu obsłu-
gi mieszkańców (zakup sprzętu konfe-
rencyjnego służącego organizacji m.in. 
dyskusji publicznych, konsultacji spo-
łecznych),

• działania zmierzające do podniesienia po-
ziomu zabezpieczenia Urzędu przed cy-
beratakami (diagnoza cyberbezpieczeń-
stwa oraz wydatki na szkolenia).

Anna Garbicz
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, 

współpracy i rozwoju
UG Rokietnica
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II nabór z Rządowego funduszu POLSKI 
ŁAD. Program Inwestycji Strategicznych 
dla samorządów 

28 grudnia 2021 r. ruszył drugi 
nabór wniosków do rządowe-
go programu Polski Ład. Każdy 

samorząd mógł zgłosić w II naborze mak-
symalnie 3 wnioski o dofinasowanie wy-
noszące do 5 mln, do 30 mln oraz do 65 
mln zł. Jak zaznaczono w komunikacie BGK, 
wniosek o najniższym limicie dofinasowa-
nia, nieprzekraczającym 5 mln zł, był ob-
ligatoryjny. Wysokość dofinasowania jest 
uzależniona od obszaru inwestycji i wyno-
si od 80 do 95%. Podobnie jak w I edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych pro-
jekty zostały podzielone na cztery „obsza-
ry priorytetowe”. Oznaczają one przypusz-
czalny poziom dofinasowania. Jeśli gminne 
inwestycje mieszczą się w pierwszym prio-
rytecie – mogą liczyć na wsparcie w wyso-
kości do 95% przy 5% wkładu własnego, 
jeśli dotyczą drugiego – do 90%, trzeciego 

– do 85%. Czwarty priorytet pozwala wnio-
skować o 80% rządowej dotacji. Wskazane 
poziomy dofinasowania są maksymalne. 
Ostateczną decyzję o przyznanej wysoko-
ści dofinasowania podejmuje zawsze Pre-
zes Rady Ministrów. 

28 grudnia 2021 r. ruszył również III 
nabór wniosków z Rządowego fundusz 
Polski Ład dla gmin, powiatów, związków 
międzygminnych oraz związków powiato-
wo-gminnych, na obszarze których funk-
cjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej (tzw. PGR-y). 

Gminy popegeerowskie mogą ubiegać się 
o dofinansowanie inwestycji w zakresie 36 
obszarów. Wartość dofinansowania wynosi 
maksymalnie 98% – wymagany wkład wła-
sny gminy popegeerowskiej to zatem mini-
mum 2%). Gminy mogą złożyć maksymalnie 
2 wnioski: 1 wniosek, którego wartość do-

finansowania nie może przekroczyć 2 mln 
zł oraz 1 wniosek, którego wartość dofinan-
sowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Ostateczny termin składania wniosków 
przez gminy wyznaczony został na 11 mar-
ca 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, 
który wstępnie je ocenia, zakłada przygoto-
wanie raportu niezwłocznie po zakończe-
niu ich przyjmowania. Ocena w Kancela-
rii i decyzja Premiera to prawdopodobnie 
kilka miesięcy. Jeśli gmina otrzyma dofina-
sowanie – BGK wystawi promesę wstępną, 
która pozwoli ogłosić przetarg. Po jego roz-
strzygnięciu udzielona zostanie promesa 
inwestycyjna – równoznaczna z przyrze-
czeniem dofinasowania.

Oprac. Anna Garbicz, Danuta Potrawiak  
UG Rokietnica

Poniżej wnioski złożone przez Gminę Rokietnica w II oraz III Edycji Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD

Edycja II

Wniosek Tytuł projektu Procent 
dofinasowania

Priorytet Wartość  
inwestycji

Udział 
własny

Kwota wnioskowa-
nych środków

1. Dofinasowanie 
do 30 mln zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy

do 85% III 24 mln zł 58,33% 10 mln zł

2. Dofinasowanie 
do 5 mln zł 
– wniosek 
obligatoryjny

Budowa ulic o dużej intensywności 
zabudowy w miejscowości Rokietnica 
– ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa 
i ul. Jodłowa

do 95% I 5 mln zł 5 % 4,75 mln zł

Edycja III – dotyczy gmin popegeerowskich

1. Dofinasowanie 
do 2 mln zł

Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej 
oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz 
z połączeniem z miejscowością Mrowino

do 98% 1,9 mln zł 2% 1,862 mln zł

2. Dofinansowanie 
do 5 mln zł

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powia-
towej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polega-
jąca na budowie ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z infrastrukturą techniczną

do 98% 3,8 mln zł 2% 3,724 mln zł

Suma: 20,336 mln zł

Strategia Rozwoju 
Gminy Rokietnica  
na lata 2021-2030

Szanowni Państwo, przekazujemy 
w Państwa ręce projekt Strate-
gii Rozwoju Gminy Rokietnica na 

lata 2021-2030. Jest to efekt analiz, badań 
i konsultacji realizowanych przez ostatni, 
trudny z powodu pandemii rok. Konsul-
tacje zostaną przeprowadzone w termi-
nie od 17 marca 2022 r. do 21 kwietnia 

2022 r. Strategia dostępna jest na stronie 
www.rokietnica.pl (strona główna) wraz 
z formularzem do zgłaszania ewentualnych 
uwag. Dla tych z Państwa, którzy preferu-
ją tradycyjną – papierową formę, dostęp-
ny będzie egzemplarz Strategii w siedzibie 
Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy. 

Godziny, w których dokument będzie 
dostępny do wglądu w dniach i godzinach 
funkcjonowania Biblioteki:
• poniedziałek 10:00 – 20:00
• wtorek 10:00 – 20:00
• środa 10:00 – 20:00
• czwartek 10:00 – 20:00

Ze względów pandemicznych, ale też 
organizacyjnych, prosimy o telefoniczne 
umawianie wizyty w tej sprawie. Tel. 61 
8 145 212 lub 603 577 838.
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SUW ŻYDOWO zmiany ku lepszemu
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

w Żydowie prężnie posuwa się do przo-
du. Zgodnie z harmonogramem, od lutego 
przystąpiono do demontażu starego ukła-
du technologicznego i montażu nowego: 
filtrów, aeratorów, sprężarek, armatury, 
pneumatyki.

W związku z tym od połowy lutego br. 
SUW Żydowo została wyłączona z eksplo-
atacji do momentu uruchomienia po moder-
nizacji tj. zgodnie z harmonogramem robót 
do końca marca br. W tym czasie dostawa 
wody do rejonów zasilanych z SUW Żydo-
wo odbywa z SUW Mrowino i Rokietnica 
ul. Szkolna. Może to powodować przypadki 
obniżenia ciśnienia wody, jednak z przepro-
wadzanych przez nas testów wynika, że nie 
powinny być odczuwalne przez klientów. 

Oprócz przebudowy przestarzałego ukła-
du technologicznego, przewidziano demon-
taż starych rozdzielnic elektrycznych i za-
stąpienie ich nowymi, wymianę opraw 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrzne-
go, roboty wykończeniowe wewnętrzne, 
termomodernizację elewacji zewnętrznej 
budynku wraz z wykonaniem nowego po-
krycia dachowego oraz rozbiórkę starego 
i budowę nowego ogrodzenia. Poza tym 

w ramach przedsięwzięcia zostaną wy-
mienione istniejące obudowy ujęć w Ży-
dowie i Rostworowie na prefabrykowane 
naziemne z wyposażeniem. 

Wyłonionym w postępowaniu przetargo-
wym Wykonawcą została firma INSTALCOM-
PACT Sp. z o.o. z siedzibą 62-080 Tarnowo 
Podgórne, ul. Wierzbowa 23. Umowa inwe-
stycyjna opiewa na kwotę 1 138 000,00 zł 
netto, która zostanie sfinansowana pożycz-
ką częściowo umarzalną (30%) pozyskaną  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
przypada na 30.04.2022 r.

Stacja w Żydowie po modernizacji zmie-
ni swój wygląd z lat 80-tych na lata współ-
czesne, zostanie „uzbrojona” w nowoczesną 
i wydajną technologię tak, aby bez zakłó-
ceń i bezpiecznie produkować przez kolejne 
lata czystą wodę dla naszych mieszkańców!

KANALIZACJA ROGIERÓWKO  
UL. ORZECHOWA i KOŚCIUSZKI

Kolejną inwestycją, na którą od lat cze-
kają mieszkańcy miejscowości Rogierów-
ko, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Orzechowej wraz z odcinkiem w ul. 
Kościuszki. Z przyjemnością informujemy, 

że ekipa wykonawcza rozpoczęła prace na 
przełomie stycznia i lutego br. z terminem 
zakończenia do 30.06.2022 r.

Celem inwestycji jest zapewnienie od-
prowadzenia ścieków z 16 posesji zloka-
lizowanych wzdłuż przedmiotowych ulic. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie wyko-
nany rurociąg grawitacyjny z rur PCV 200 
mm, rurociąg tłoczny PE 75mm oraz prze-
pompownia ścieków zlokalizowana w miej-
scowości Pawłowice na końcu ulicy Orze-
chowej. Łączna długość omawianej sieci 
kanalizacyjnej wyniesie 1023 m. Umowa 
z firmą BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza opiewa 
na kwotę 612 300 zł netto i zostanie sfinan-
sowana z umarzalnej częściowo pożyczki 
(tj. 10%) z WFOŚiGW w ramach projektu 
„Budowa i modernizacja sieci kanalizacyj-
nej na terenie gminy Rokietnica”. 

ODPADY NA TELEFONIE!

Przypominamy także o powstałej aplika-
cji mobilnej PUK BYTKOWO harmonogra-
mu odbioru odpadów gminy Rokietnica. 
Aplikacja jest całkowicie darmowa i do-
stępna w systemie Android (sklep Play), 
a już wkrótce także w systemie iOS (App 
Store). Zachęcamy do korzystania z apli-
kacji mobilnej!

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
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Śmieciowe ABC – część 1

Poniżej postaramy się w przystępny sposób przedstawić Pań-
stwu podstawy prawidłowej zmiany deklaracji za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnimy, czym jest 

zmiana, a czym korekta deklaracji, jakich zasad należy się trzy-
mać, jakie terminy nas obowiązują oraz za pomocą jakich środ-
ków przekazu możemy złożyć zmianę deklaracji.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym 
właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres, w któ-
rym ta płatność obowiązuje.

W związku z tym, że system opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest deklarowany i właściciel/mieszka-
niec sam dokonuje jej wyliczenia, przysługuje mu też prawo 
do zmiany lub skorygowania deklaracji.

Kiedy należy złożyć deklarację zmieniającą?

Deklarację zmieniającą należy złożyć  w przypadku wszelkich 
zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości:

• WYPROWADZKA
• SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
• ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (M.IN. NARO-

DZINY DZIECKA)
• ZMNIEJSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (M.IN. ŚMIERĆ)

Jak prawidłowo zmienić deklarację?

• WYPROWADZKA 
• SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
• ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW 

zmiany należy dokonać do 10 dnia miesiąca po miesiącu, któ-
rego wyprowadzka dotyczy.

UWAGA!
Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmieniającej w związku ze 

śmiercią mieszkańca, gdzie czas na jej złożenie wynosi 6 mie-
sięcy od dnia tego zdarzenia.

Co w przypadku gdy złożono deklarację  
po ww. terminach?

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wy-
sokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, 
gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden 
z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej de-
klaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opła-
ty za cały okres do czasu prawidłowego dokonania zmiany.

Co z opłatami w przypadku zmiany deklaracji?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpi-
ła zmiana.

KOREKTA to nie to samo co ZMIANA?

Korektę deklaracji składamy w przypadku, gdy w złożonej 
deklaracji popełniliśmy błąd. 

Korektę składamy na druku deklaracji. Należy jednak pa-
miętać o zaznaczeniu w części a tabela 3, że celem złożenia de-
klaracji jest korekta deklaracji. 

Korekta w odróżnieniu od zmiany nie ma wpływu na wyso-
kość opłaty i dotyczy jedynie błędów w deklaracji.

Jakie błędy najczęściej korygujemy?

• brak peselu właściciela / współwłaściciela
• brak daty obowiązywania deklaracji / data jest błędnie 

podana
• brak adresu zamieszkania
• brak adresu gdzie powstają odpady komunalne
• brak oświadczenia o posiadaniu / nie posiadaniu kom-

postownika
• błędnie wpisana stawka opłaty za osobę
• brak podpisu w deklaracji

W jaki sposób przekazać Wójtowi deklarację 
dotyczącą zmiany lub korekty deklaracji?

• Poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI) 
– wejdź na www.rokietnica.pl i przejdź do EBOI  - USŁUGI 
PRZEZ INTERNET (zakładka w lewym górnym rogu strony)

• poprzez platformę EPUAP za pomocą profilu zaufanego 
lub podpisu kwalifikowanego

• pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Rokietnica ul. 
Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

• osobiście lub przez inną osobę do Biura Obsługi Intere-
santa budynek C Urzędu Gminy Rokietnica

UWAGA!
NIE AKCEPTUJEMY DEKLARACJI ZŁOŻONYCH ZA POMOCĄ 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ (TZW. MAIL)

Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica
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Nie taki CEEB straszny…
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2022 roku 
można składać deklarację CEEB do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. 

Obowiązek ten dotyczy każdego właści-
ciela lub zarządcy budynku. 

Złożenie deklaracji jest szybkie i pro-
ste… nie zwlekaj, deklaruj.

Jaki jest cel stworzenia Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków?

Celem stworzenia centralnej bazy jest 
poprawa jakości powietrza – likwidacja 
głównej przyczyny zanieczyszczeń – emi-
sji substancji powodujących smog. CEEB 
będzie ważnym narzędziem wspierającym 
wymianę starych kotłów grzewczych, bę-
dzie również miejscem, gdzie dostępne 
będą informacje na temat wszystkich pro-
gramów finansowania wymiany pieców. 
Dzięki szczegółowym danym o budynkach, 
będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat 
sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić 
będzie również narzędzie dla organów 
administracji centralnej i samorządowej 
do realizacji polityki niskoemisyjnej. 
Dla obywateli zostaną uruchomione usłu-
gi, które przyczynią się do poprawy stanu 
technicznego budynków w zakresie bezpie-
czeństwa, np. zamówienie przeglądu ko-
miniarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Jakie informacje należy podać 
w deklaracji? 
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz ad-
res miejsca zamieszkania lub siedziby;

• adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źró-
dło spalania paliw;

• informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

• numer telefonu właściciela lub zarząd-
cy (opcjonalnie);

• adres e-mail (opcjonalnie).
W deklaracji właściciel domu powinien 

zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wska-
zuje on bowiem informacje o liczbie i ro-
dzaju eksploatowanych w obrębie nieru-
chomości źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 
27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach.

W jaki sposób  
złożyć deklarację do CEEB?
• w formie elektronicznej, czyli przez in-

ternet poprzez stronę gunb.gov.pl w za-
kładce „zintegrowany system ogranicza-
nia niskiej emisji” – jest to najszybszy 
oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz 
tego, że umożliwia to oszczędność cza-
su, a także pieniędzy, niewątpliwą zale-
tą jest również to, że deklarację można 
złożyć, nie wychodząc z domu (zachęca-
my wszystkich do korzystania z elektro-

nicznego sposobu składania deklaracji) 
https://ceeb.gov.pl/

• w formie papierowej – wypełniony do-
kument można wysłać listem albo zło-
żyć osobiście we właściwym Urzędzie 
(dla mieszkańców Gminy Rokietnica – 
Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 
1, 62-090 Rokietnica). 

Informacje odnośnie deklaracji można 
uzyskać pod numerem telefonu 61 896 
06 31.

Sankcje dla osób,  
które nie złożyły deklaracji

Przepisy wprowadzające obowiązek 
złożenia deklaracji zostały wzmocnione 
przepisami sankcyjnymi, uwzględniający-
mi jednocześnie instytucję czynnego żalu. 
W art. 27h o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz o centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym 
terminie ww. deklaracji. Wprowadzane roz-
wiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną 
i dyscyplinującą obowiązanych do składa-
nia deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu 
bezwarunkowego karania osób, które ta-
kiej deklaracji nie złożyły. Za brak złożenia 
deklaracji będzie grozić grzywna, któ-
ra jest wymierzana na zasadach ogól-
nych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak 
zreflektujemy się, że nie złożyliśmy dekla-
racji zanim samorząd „poweźmie” o tym 
informację, możemy uniknąć kary, prze-
syłając wymagane informacje do urzędu, 
w ramach czynnego żalu.

Sławomir Urbaniak 
Podinspektor ds. ochrony środowiska 
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Zazieleni się  
na wiosnę

Za nami pierwsza część realizacji nasa-
dzeń na terenie dworca w Rokietnicy, 
podczas gdy wielkimi krokami zbliża-

my się do kolejnego etapu dla nowych na-
sadzeń. Już niedługo kolejne tereny będą 
zdobić zielenią drzew, krzewów i bylin. Po-
stanowiono utrzymać koncepcję już wy-
konanych nasadzeń, aby stanowiły one 
malowniczą całość. Powtórzone zostaną 
nasadzenia z karłowego, pięknie pachną-
cego bzu, bergenii, która również zimą bę-
dzie cieszyć oko czy trzcinnika, który doda 
całości zwiewności i lekkości. Nie zabrak-
nie też miejsca na nowe drzewa – na tere-
nie dworca pojawi się ich łącznie 44 szt. 

Niebawem ukończone zostaną także te-
reny przy rondzie łączącym ulice Wierzbo-
wą, Topolową oraz Obornicką. Dla tych te-
renów wybrano jako dominujący gatunek, 
zapomnianą już Śnieguliczkę, która niegdyś 
często sadzona w parkach i miastach, teraz 
będzie przyciągać uwagę pięknem swych 
owoców utrzymujących się nawet przez 
całą zimę. Całość dopełnią nasadzenia z by-
lin – rudbekii oraz perowskii łobodolistnej, 
która wyglądem przypomina lawendę, choć 

od swojej koleżanki różni się mniejszymi 
wymaganiami pielęgnacyjnymi.  

To nie koniec inwestycji w zieleń na 
wiosnę 2022 r. Już niedługo przystępuje-
my także do kompleksowego zagospoda-
rowania terenów zielonych na ulicy Sza-
motulskiej, na odcinku od ronda Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy do skrzy-
żowania z ulicą Krótką. Planowane są tu 
nasadzenia z klonów czerwonych, których 
pięknie przebarwiające się na jaskrawo-
czerwony kolor liście będzie można podzi-
wiać jesienią, ale także mają tu zostać stwo-
rzone kompozycje z trwałych i efektownie 
kwitnących bylin. 

Gmina zleca również na wiosnę prace 
pielęgnacyjne dla młodych drzew – przy-
cięcia, wymiany palików, formowanie mis 
nawodnieniowych oraz przycinki koron 
drzew starszych. 

Na jesień z kolei planowane jest stwo-
rzenie parku dydaktycznego przy Szkole 
w Rokietnicy, gdzie posadzonych zostanie 
ok. 20 sztuk różnych gatunków drzew, aby 
każdy (nie tylko uczniowie pobliskiej szko-
ły) mógł zobaczyć, czym różnią się od sie-
bie poszczególne gatunki klonów, lip, dę-
bów, czy porównać igły świerka, jodły czy 
daglezji. Znajdzie się tu również miejsce 
na tak ciekawą roślinę jak miłorząb, który 
pomimo tego, że posiada liście, to z uwa-
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gi na rodzaj okrycia nasion, zaliczany jest 
do gromady drzew potocznie nazywanych 
iglastymi.

Na koniec roku ruszyć ma również inwe-
stycja na nowym terenie gminnym przezna-
czonym pod park. Teren ten zlokalizowany 
jest przy Trakcie Napoleońskim, pomiędzy 
osiedlem Parkowym a nowo wybudowa-
nym marketem spożywczym. Gmina obec-
nie stara się o dofinansowanie na realiza-
cję nasadzeń zieleni na ten teren, aby móc 
jeszcze w tym roku rozpocząć tutaj nasa-
dzenia drzew.

Aleksandra Sulejewska 
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica

Sezonowe barwy

Od stuleci ogrody kojarzyły się z bogac-
twem barw. W najbliższym sąsiedz-
twie pałacu, domu mieszkalnego, 

miejsca wypoczynkowego lub spacerowego 

umieszczano różne formy kwietników wy-
pełnionych szeroką paletą barw kwiatów. 
Nawet dawne wiejskie ogrody bezpośred-
nio w sąsiedztwie domu wypełniały rośli-
ny o dekoracyjnych kwiatach (co prawda 
często odgrywały również rolę użytkową, 
leczniczą, przyprawową lub barwierską). 

Wiele niedawno zakładanych ogrodów cha-
rakteryzuje kolorystyczne ograniczenie. Co 
prawda mieszanie nadmiernej ilości barw 
może dać męczący efekt, ale wszechobec-
ny zestaw ,,zielone na zielonym” (krzewy 
iglaste na tle trawnika) na dłuższą metę 
jest nudny. Poza tym w obecnych czasach 
jak nigdy wcześniej potrzebujemy w swo-
im otoczeniu radosnych, optymistycznych 
barw. Można początkowo wprowadzić je na 
próbę na niewielkich powierzchniach lub 
w pojemnikach. Idealne są do tego rośliny 
sezonowe, jednoroczne lub dwuletnie. Gdy 
efekt będzie niezadowalający, zawsze moż-
na w kolejnym sezonie wprowadzić inne 
barwy, inne gatunki. To dobry sposób na 
poszukiwanie odpowiedniego rozwiąza-
nia kolorystycznego. Po ,,oswojeniu” barw 
i ustaleniu ich doboru można wprowadzić 
byliny, zamiast kwietnika sezonowego za-
łożyć rabatę bylinową.

Rośliny jednoroczne obejmują gatunki, 
które przechodzą cały swój cykl życiowy 
w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. 
Wydają pędy i liście, zakwitają, a po doj-
rzeniu nasion obumierają. Są to więc ga-
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tunki, które wprowadzamy na okres kilku 
miesięcy. Część z tych roślin można od razu 
wysiewać na miejsce stałe, tzn. docelowe. 
Należą do nich np. nasturcja większa, sło-
necznik, nagietek lekarski, maczek kalifor-
nijski, mak lekarski, chaber bławatek, gro-
szek pachnący oraz maciejka (dla zapachu, 
kwiaty są niepozorne). 

Niektóre rośliny jednoroczne pochodzą 
z cieplejszych stref klimatycznych, min. 
z afrykańskiej sawanny. Wymagają dłuż-
szego okresu wegetacyjnego, wyższych tem-
peratur przy kiełkowaniu niż może zaofero-
wać nasz klimat. Z tego względu wysiewane 
są późną zimą – wczesną wiosną pod osło-
nami. Pierwsze etapy rozwoju przechodzą 
w szklarni lub tunelu. Do gruntu lub do po-
jemników wysadzamy je po 15 maja, czyli 
po tzw. ,,zimnej Zośce” i ,,zimnych ogrod-
nikach” (Pankracy, Serwacy, Bonifacy), po-
tencjalnym terminie ostatnich wiosennych 
przymrozków, kiedy nie grozi im przemar-
znięcie. Mają wtedy zawiązane pąki kwia-
towe, zaczynają kwitnąć. Ich dekoracyjność 
przypada na okres lata i wczesnej jesieni. 
Niektóre gatunki, np. aksamitki, kwitną aż 
do jesiennych mrozów, inne przemarzają 
przy nocnych przymrozkach. W przypad-
ku tej grupy najwygodniej jest kupić goto-
wą rozsadę, gdyż samodzielny wysiew i jej 
przygotowanie wymaga nieco umiejętno-
ści, czasu i miejsca na rozstawienie doni-
czek w ciepłych, dobrze oświetlonych po-
mieszczeniach.

Cykl życia roślin dwuletnich zamyka 
się w dwóch sezonach wegetacyjnych. 
W pierwszym tworzą część wegetatyw-
ną, w drugim zakwitają, wydają nasiona 
i obumierają. Do roślin uprawianych w tym 
cyklu umownie włączono kilka gatunków 
wieloletnich, których dekoracyjność jest 
najwyższa w pierwszym roku kwitnienia. 
W tej grupie są gatunki kwitnące wiosną, 
wprowadzane na kwietniki jako pierwsze 
obsadzenie oraz latem. 

Rośliny jednoroczne z obu grup oraz dwu-
letnie obejmują gatunki bardzo zróżnico-

wane pod względem wysokości, charakte-
ru wzrostu i barw. Ze względu na znaczącą 
wysokość niektórych gatunków można je 
stosować do tworzenia grup na tle niższych 
roślin lub osłon mało ciekawych zakątków, 
np. części gospodarczej, ogrodzeń. Można 
przy ich pomocy osłonić taras lub stworzyć 
sezonowe przegrody przestrzeni ogrodu, 
dzieląc ją na mniejsze, bardziej kameralne, 
sprzyjające wypoczynkowi. Do roślin wy-
siewanych wprost do gruntu o wysokości 
powyżej 100 cm należy słonecznik, niektóre 
odmiany kosmosu podwójnie pierzastego, 
z produkowanych z rozsady kleome cier-
nista, a z dwuletnich malwa.

Z racji niskiego wzrostu ok. 20 – 30 cm 
oraz gęstego pokroju część gatunków moż-
na stosować jako obwódki, obramowania 
wzdłuż ścieżek, wokół rabat różanych. Dzię-
ki obfitemu i długotrwałemu kwitnieniu 
tworzą linie przyciągające uwagę. Z siewu 
wprost do gruntu najlepsze będą smaglicz-
ka nadmorska, ubiorek tarczowy, nemezja 
powabna, a z rozsady aksamitka rozpierz-
chła i wąskolistna, żeniszek meksykański, 
begonia stale kwitnąca, z dwuletnich – nie-
zapominajka.

Przy większej dostępnej powierzchni 
można założyć kwietnik sezonowy, tzn. ob-

sadzony wyłącznie roślinami sezonowymi, 
jedno- i dwuletnimi. Ze względu na ograni-
czoną przestrzeń ogrodów przydomowych 
najlepiej wypadają kwietniki skompono-
wane mozaikowo, tzn. barwy rozłożone 
są nieregularnymi plamami. Jeżeli jeszcze 
uwzględnimy zróżnicowane wysokości i po-
kroje, efekt może być bardzo interesujący, 
niepowtarzalny. Jeżeli kwietniki są wydłu-
żone, można wprowadzić barwy długimi, 
falistymi liniami.

W miejscach, gdzie nie ma trawnika, ro-
śliny sezonowe mogą być stosowane jako 
okrywa gleby, sprawdzą się np. nasturcja 
(z siewu), sanwitalia rozesłana (z rozsa-
dy). Przy pomocy roślin jednorocznych lub 
dwuletnich możemy wypełnić miejsca po 
roślinach cebulowych kwitnących wiosną. 
Podobną rolę mogą odegrać na rabatach 
bylinowych w sąsiedztwie gatunków, któ-
re kwitną wcześnie wiosną, a później są 
mało dekoracyjne. 

Większość gatunków nadaje się do ob-
sadzania skrzynek balkonowych i pojem-
ników na tarasach. Zwłaszcza, że są wśród 
nich gatunki pnące (fasola wielokwiatowa, 
groszek pachnący). Część roślin ma pędy 
przewisające, spływające w dół – te będą 
ładnie wyglądały na brzegach pojemni-
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ków. Złagodzą linię brzegową pojemnika, 
dodadzą kompozycji miękkości, lekkości. 
Te rośliny szczególnie będą nadawały się do 
tworzenia ampli, pojemników najczęściej 
w formie kosza zawieszonych pod sufitem 
balkonu, belką konstrukcji wokół tarasu. 
Należy przy tym pamiętać, że taka kompo-
zycja waży kilka kilogramów, a więc hak do 
niej musi być odpowiednio zamocowany. 
Opadające w dół linie pędów, obfite kwit-
nienie prowadzi do powstania efektownych, 
bardzo malowniczych form, np. uczep ró-
zgowaty, petunie, bratki o kaskadowym po-
kroju, lobelia przylądkowa.

Jeżeli dotychczas w ogrodzie nie było ro-
ślin o dekoracyjnych barwnych kwiatach, 
próbę ich wprowadzenia można przepro-
wadzić przy pomocy kompozycji wysadzo-
nych w pojemnikach. Możliwość ich przesta-
wiania pozwoli na ,,przymiarkę” w różnych 
częściach ogrodu, oswojenie się z barwami 
przed podjęciem decyzji o wprowadzenie 
na stałe roślin kwitnących. 

Większość roślin jednorocznych i dwu-
letnich nadaje się na kwiat cięty. Mimo sto-
sunkowo krótkiej, kilkudniowej trwałości 
cieszą się coraz większym powodzeniem. 
Powstają nawet farmy specjalizujące się 
w uprawie kwiatów ciętych z gruntu. W de-
koracjach mogą być również wykorzysty-
wane po zasuszeniu kwiaty, liście lub jako 
owocostany. Bardzo efektowne są szarła-
ty, kocanki ogrodowe, suchlin różowy, mie-
sięcznica roczna, len zwyczajny, czarnusz-
ka damasceńska. 

Kwiaty mogą być wykorzystywane jako 
element dekoracji lub składnik potraw. 
W ten sposób możemy stosować całe kwia-
ty lub płatki takich gatunków jak nagietek, 
słonecznik, nasturcja, stokrotka, chaber bła-
watek, malwa różowa. Przed użyciem na-
leży sprawdzić, które można jeść na suro-
wo, niektóre wymagają obróbki cieplnej. 

Bonusem przy uprawie wielu gatunków 
jest przyciąganie motyli i innych owadów, 
część stanowi źródło pyłku i nektaru dla 
pszczół oraz innych zapylaczy.

Gleba pod kwietnik powinna być od-
chwaszczona, spulchniona. Na kwietniku 
obok siebie powinny rosnąć rośliny o po-
dobnych wymaganiach i sile wzrostu. Więk-
szość roślin kwietnikowych lubi stanowi-
sko słoneczne. W wypadku, gdy na kolejne 
lata planujemy to samo miejsce pod kwiet-
nik, można stopniowo wprowadzać byli-
ny i uzupełniać je roślinami jednoroczny-
mi i dwuletnimi.

Kształt kwietnika może być geometrycz-
ny lub nieregularny, asymetryczny. Te osta-
nie formy lepiej się wpisują w ogród o nie-
regularnych ścieżkach, bardzo naturalnej 
formie. Zestawiając barwy, można oprzeć 

się na połączeniach kontrastowych. Bardzo 
mocny kontrast daje połączenie barw pod-
stawowych: czerwona – niebieska – żółta. 
Nieco łagodniejszy jest kontrast par barw 
dopełniających: niebieska – pomarańczo-
wa, żółta – fioletowa, czerwona – zielona. 
W sąsiedztwie miejsc wypoczynkowych, 
przy tarasach, gdzie rośliny oglądamy z bli-
ska można wykorzystać połączenia barw 
sąsiadujących na kole barw: czerwona – po-
marańczowa – żółta lub niebieska – fiole-
towa – czerwona. W takich miejscach war-
to zadbać o kwiaty pachnące np. maciejkę 
lub rezedę. Są to rośliny o raczej niepozor-
nych kwiatach, ale pięknym, intensywnym 
zapachu.

Przy wprowadzaniu roślin sezonowych 
na kwietniki stosuje się trzy terminy sa-
dzenia, co pozwala na zmianę gatunków, 
dzięki doborowi roślin zapewnia dekora-
cyjność od marca do mrozów. Termin wio-
senny przypada najczęściej około połowy 
kwietnia po rozmarznięciu gruntu (wcze-
śniej w przypadku wczesnej ciepłej wiosny). 
Sadzimy wówczas rośliny dwuletnie: sto-
krotkę, bratek, niezapominajkę. Termin let-
ni, po 15 maja obejmuje rośliny jednoroczne 
z rozsady, dwuletnie kwitnące latem (mal-
wa, dzwonki) oraz byliny zimujące w po-
mieszczeniach traktowane w uprawie jak 
jednoroczne. W terminie jesiennym, w po-
łowie września wysadza się rośliny dekora-
cyjne jesienią aż do mrozów, np. złocienie, 
astry, celozję, kapustę ozdobną.

Przy zakupie rozsady roślin rabatowych 
należy sprawdzić ich stan. Powinny być 
zdrowe, bez uszkodzeń, objawów chorób 
i żerowania szkodników. Rośliny nie mogą 
być zbyt wybujałe, z nadmiernie wydłu-
żonymi międzywęźlami, wiotkie oraz wy-
etiolowane  (zbyt mało chlorofilu). Na czas 
transportu najlepiej umieścić je w skrzyn-
kach lub płytkich kartonach, na tyle cia-
sno, by się nie przesuwały. Zabezpieczyć 
przed przesychaniem. Jeżeli nie mogą być 
od razu wysadzone, skrzynki z rozsadą na-
leży ustawić w miejscu zacienionym, osło-

niętym. W razie potrzeby podlać.
Przy sadzeniu należy zwrócić uwagę na 

wilgotność w obrębie bryły korzeniowej. 
Dobrze nawilżone podłoże nie obsypuje 
się z korzeni, łatwiej wyjąć z doniczki. Ro-
śliny wyjmujemy z doniczki tuż przed wy-
sadzeniem, aby nie przesychały korzenie. 
Do ewentualnych ,,przymiarek”, próbnego 
ustawiania roślin, należy pozostawić w do-
niczkach, by niepotrzebnie nie wysychały. 
Sadzimy w rozstawie zalecanej dla gatun-
ku, najczęściej 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm. 
Po posadzeniu należy dobrze obcisnąć zie-
mię wokół rośliny, aby przylegała do bry-
ły korzeniowej. Obficie podlewamy w celu 
zamulenia wolnych przestrzeni wokół ko-
rzeni. Należy również usunąć części roślin 
uszkodzone w trakcie sadzenia.

Pielęgnacja jest stosunkowo prosta. Sys-
tematyczne odchwaszczanie, aby chwasty 
nie rozrosły się nadmiernie. Podlewanie za-
leży od warunków pogodowych. Najlepiej 
podlewać rano lub późnym popołudniem, 
na tyle obficie, aby nawilżyć podłoże na głę-
bokość 10-20 cm. Spulchnienie gleby po 
podlewaniu lub intensywnych opadach. 
Przy wyższych roślina może być koniecz-
ne stosowanie podpór, aby pod ciężarem 
kwiatów nie wyginały się lub pokładały na 
ziemi. Usuwanie przekwitłych kwiatów ma 
nie tylko względy estetyczne. Dzięki temu 
zabiegowi można przedłużyć kwitnienie 
lub wywołać kolejną falę kwitnienia. 

Jeżeli zamierzamy wysiewać rośliny jed-
noroczne wprost do gruntu, należy zastoso-
wać się do terminów zalecanych dla danego 
gatunku. Wszystkie informacje znajdziemy 
na opakowaniu nasion. Zależnie od prze-
widywanego zastosowania oraz charakteru 
wzrostu rośliny możemy wybierać meto-
dę siewu. Można wysiewać rzędowo, paso-
wo, punktowo (duże nasiona), gniazdowo 
(umieszcza się kilka nasion w jednym miej-
scu) lub rzutowo. Większość nasion wprost 
do gruntu wysiewa się od marca do maja, 
zależnie od wymagań gatunku.

Maria Matuszczak
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O założeniu 
Rogierówka
Pewnie natknęli się Państwo kiedyś 
na informację o tym, że Rogierówko 
założył w roku 1830 Roger Raczyński. 
Cóż, ani jedno, ani drugie nie jest 
prawdą.

Spójrzmy na portret rodzinny Raczyń-
skich pędzla Adolpha Henninga na-
malowany w 1839 r. W fotelu siedzi 

Edward Raczyński (ten od Biblioteki Ra-
czyńskich w Poznaniu). Obok Edwarda stoi 
jego młodszy brat – Atanazy (dyplomata 
i kolekcjoner sztuki). Na dalszym planie wi-
dzimy dwóch młodzieńców: Karola Edwar-
da (syna Atanazego) i Rogera Maurycego 
(syna Edwarda).

Rogierówko założyć miał (wedle po-
wszechnie dostępnych źródeł) Roger Ra-
czyński w roku 1830. Urodzony w 1820 r. 
Roger był wtedy dziesięciolatkiem. W do-
datku teren, na którym Rogierówko się znaj-
duje, nie należał nigdy do Rogera (ani nawet 
do jego ojca – Edwarda). Jak więc miałoby 
dojść do założenia wsi przez małego chłop-
ca na nie swoim gruncie?

W skrupulatnie prowadzonym przez kil-
kadziesiąt lat dzienniku Atanazy Raczyń-
ski zanotował 22 grudnia 1827 r.: Kupuję 
Kiekrz. Wyjeżdżam [do Berlina – przyp. MS] 
zaraz po przysądzeniu majątku. Myślę, że 
o 2-ej będę w powozie. Aukcję przesunięto 
ostatecznie na godzinę 17., a być może na-
wet na któryś z kolejnych dni, bo do Ber-
lina Atanazy wyruszył dopiero w wigilię 
nad ranem. Kiekrz jednak kupił.

W wyniku tej transakcji dobra Atanaze-
go wzbogaciły się nie tylko o wieś Kiekrz, 
ale też m.in. o część Starzyn oraz tereny, 
na których później powstało Rogierówko.

26 czerwca 1832 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Królewskiey Regencyi w Poznaniu za-
mieszczono następujące obwieszczenie: Na 
gruncie wsi Kiekrza, należącey do Kr. Pr. Po-
sła przy dworze Duńskim JWgo Hrab. Atana-
zego Raczyńskiego, założono w skutku ure-
gulowania stosunków z włościanami, nową 
posadę, którey podług życzenia właściciela 
nadaliśmy nazwisko „Rogerowka”. Poznań, 
dnia 5 czerwca 1832.

Nie ulega więc wątpliwości, że nie tylko 

Rogierówko jest młodsze niż dotąd przyj-
mowano, ale także, że założono je w do-
brach Atanazego, a nie Rogera Raczyńskie-
go. Czy jednak faktycznym założycielem wsi 
był Atanazy Raczyński? I dlaczego wieś na-
zwana została imieniem jego bratanka (a 
nie syna)?

W styczniu 1830 r. Atanazy Raczyński 
został mianowany królewskim posłem (tj. 
ambasadorem) w Kopenhadze. Swoją pla-
cówkę objął w maju tego roku i powierzoną 
mu funkcję pełnił do początku 1834 r. Za-
piski w dzienniku Atanazego z roku 1832 
nie wskazują, by w tym czasie podróżował 
do Polski. Jak więc doszło do uwłaszczenia 
chłopów w dobrach kierskich i do powsta-
nia Rogierówka?

Po zakończeniu misji w Kopenhadze 
Atanazy podejmował przez kilka lat (za-
kończone ostatecznie sukcesem) starania 
w celu uzyskania stanowiska ambasado-

ra pruskiego w Lizbonie. To oczywiście 
wymagało regularnej obecności w Berli-
nie, z dala od spraw krajowych. Tymcza-
sem spraw tych doglądał w imieniu brata 
Edward Raczyński. Podpis Edwarda znajdu-
je się zresztą na jednym z dokumentów do-
tyczących uwłaszczenia chłopów z Kiekrza.

Skoro więc do uwłaszczenia chłopów 
w części dóbr kierskich, obejmującej Rogie-
rówko, doszło w roku 1832, to jest możliwe, 
że umowę jego dotyczącą podpisał w imie-
niu nieobecnego Atanazego Edward Raczyń-
ski. Dlaczego jednak wieś nazwano Rogie-
rowką (Rogierówkiem)? 

W chwili zawierania wspomnianej umo-
wy z włościanami Atanazy Raczyński posia-
dał już potomka. Karol miał wtedy lat 15. 
Jego imienia nie otrzymała jednak żadna 
wieś założona w dobrach Atanazego. Dla-
czego więc nowa osada miałaby zostać na-
zwana ku czci bratanka założyciela (a nie 

Portret rodzinny Raczyńskich, Adolph Henning, 1839 r.
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jego własnego syna)? 
W dzienniku Atanazego nie znalazła się 

żadna wzmianka poświęcona założeniu Ro-
gierówka. Podobnie nie udało mi się dotrzeć 
do treści samej umowy uwłaszczeniowej. 

Z przytoczonych wcześniej powodów 
można jednak postawić hipotezę, że na-
zwanie Rogierówka Rogierówkiem było 

pomysłem Edwarda Raczyńskiego, który 
wieś prawdopodobnie założył w imieniu 
swojego brata. Czy wybór nazwy był samo-
wolą Edwarda, czy raczej jakkolwiek uzgod-
nionym między braćmi działaniem? Tego 
nie wiemy i – wobec braków źródeł – być 
może nigdy się nie dowiemy. 

* * *

Wracając do obrazu Henninga... niewąt-
pliwie nowa wieś (Rogierówko) powstała 
w dobrach Atanazego Raczyńskiego, praw-
dopodobnie za sprawą Edwarda Raczyń-
skiego. Imienia użyczył jej Roger Raczyń-
ski – syn Edwarda. Wielkim „pominiętym” 
przy tej okazji był natomiast (jedyny zresz-
tą) syn Atanazego – Karol.

Maciej A. Szewczyk

Ogłoszenie o założeniu Rogierówka, 1832 r. Fragment Atlasu Obwodu Regencji Poznańskiej, 1836 r.

Na mi łość nigdy nie jest za późno…Na mi łość nigdy nie jest za późno…
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Stowarzyszenie Emerytów  
Rencistów „Pod Kasztanem”

Spotkanie 
Karnawałowo-
Walentynkowe

W sobotni wieczór 12 lu-
tego 2022 r. w Klubie 
Sołeckim w Cerekwicy 

spotkali się członkowie Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów „Pod 
kasztanem” z Cerekwicy. W związ-
ku z panującą pandemią COVID-19 
do końca nie było pewności, czy 
spotkanie się odbędzie. Jednakże 
dla seniorów nie ma spraw nie do 
przezwyciężenia. W związku z tym, 
że był to wieczór z okazji  Walenty-
nek, wszystkie nasze Panie otrzy-
mały kwiatki. Większość Pań była 
w strojach karnawałowych. Stoły 
były suto zastawione jedzeniem 
i napojami, a gdy muzyka zaczęła 
grać, wszyscy ruszyli na parkiet. 
Tańce trwały do białego rana, aż 
dziw, skąd taka kondycja u senio-
rów! Atmosfera była wspaniała, 
wszyscy zadowoleni z możliwo-
ści spotkania się ze znajomymi. 
Po takiej długiej izolacji każdy jest 
spragniony możliwości porozma-
wiania z inną osobą. Kontakty mię-
dzyludzkie powodują zmniejszenie 
wydzielania kortyzolu – hormonu 
stresu. Podsumowując... spotkanie, 
które się odbyło, przyniosło pozy-
tywny efekt! Do zobaczenia następ-
nym razem! 

Ryszard Olejniczak

Walentynki to święto zakochanych, 
kojarzy się je z miłością młode-
go pokolenia. Z moich obserwacji 

wynika, że przyjaźnie, fascynacje i uczucie 
miłości nie jest obce osobom w wieku se-
nioralnym. Wielu seniorów właśnie w tym 

wieku poznaje partnerkę lub partnera na 
jesień życia. Wiek senioralny nie musi być 
okresem podsumowań i porządkowania. 
Może być, i wielokrotnie jest, okresem no-
wych planów, rozkwitu i realizacji marzeń. 

Właśnie tak świeżo, kolorowo i ener-

getycznie jest w Klubach Seniora Aster 
z Kiekrza i Senior+ z Rokietnicy, nie tyl-
ko od święta… 

Ireneusz Lesicki
Animator Klubu Senior + w Rokietnicy 

i Klubu Seniora ASTER z Kiekrza
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Zmiany w Zarządzie 
Stowarzyszenia  
Akademii Wieku Dostojnego

Po ponad 3 latach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Sto-
warzyszenia w Akademii Wieku Dostojnego im. M. Konop-
nickiej w Rokietnicy i ponad 12 latach pracy na rzecz Aka-

demii Wieku Dostojnego, w której sprawował funkcję Kanclerza 
Andrzej Deckert – jej założyciel, przechodzi na zasłużony odpoczy-
nek. Nie opuszcza jednak koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia.

Akademia Wieku Dostojnego im. M. Konopnickiej powstała, jako 
pierwsza w Polsce placówka wiejska kształcenia ustawicznego, 
typu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uroczyste otwarcie odbyło się 
6 marca 2009 roku w Klubie Sołeckim w Cerekwicy. Akademia 
Wieku Dostojnego miała swojego Rektora, powołana do życia zo-
stała Dostojna Rada Mędrców, w której zasiedli zacni profesoro-
wie m.in. prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Włodzimierz Fiszer, 
prof. Daniel Makowiecki, prof. Przemysław Pałka, prof. Krystyna 
Pecold i prof. Jerzy Świdziński.

Do roku 2018 Akademia działała, organizując różnego rodza-
ju spotkania tematyczne, kursy komputerowe, ćwiczenia zdrowy 
kręgosłup i Nordic Walking. Po latach spotkań członków Akademii 
Wieku Dostojnego postanowiono założyć stowarzyszenie zwykłe. 

W styczniu 2019 roku Akademia została przekształcona w Sto-
warzyszenie Zwykłe, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. 14 lutego 2022 roku odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze, na którym po prawie trzech latach pan Andrzej Deckert 
– prezes Stowarzyszenia, złożył rezygnację z pełnienia funkcji. 
Podczas zebrania jednogłośnie wybrano nowego prezesa. Został 
nim członek Stowarzyszenia AWD, pan Dariusz Kosicki. Gratulu-
jemy wyboru i życzymy dużo energii, pomysłów i sukcesów pod-
czas pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia AWD.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia AWD serdecznie dzięku-
ją Panu Andrzejowi za wieloletnią pracę na rzecz Akademii Wie-
ku Dostojnego, za trud włożony w jej zaistnienie i zaangażowa-
nie w działalność. I.Z.

PODZIĘKOWANIE
Panu Andrzejowi Deckertowi skła-

damy wyjątkowe podziękowania za 
możliwość współpracy, pozytyw-

ną motywację, czas poświęcony 
nawet najmniejszej sprawie oraz 

serce włożone w wykonywanie 
swojej pracy w Stowarzyszeniu 

Akademii Wieku Dostojnego 
im. M. Konopnickiej w Rokiet-

nicy. Życzymy dużo zdrowia 
i radości życia. Niech jesień ży-

cia będzie pełna kolorów i piękna, 
ale również poczucia spełnienia i zadowo-

lenia z osiągnięć i dokonań życiowych. Życzy-
my, aby niekończąca się̨ lista osiągnięć zawodowych 

nacechowana odpowiedzialnością ̨i pełnym zaangażowa-
niem, była źródłem satysfakcji i inspirowała do odkrywania 

kolejnych pasji.
Wszystkiego najlepszego życzy

Teresa Wieczorek Dyrektor BG w Rokietnicy  
wraz z Pracownikami
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Z okazji obchodzonego 
w marcu Dnia Kobiet 
o tym święcie, feminizmie 
i roli kobiety rozmawiamy 
z panią dr Martą Mazurek, 
Pełnomocniczką 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego ds. równego 
traktowania, Radną Miasta 
Poznania, wieloletnią 
wykładowczynią związaną 
z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Agnieszka Kępa: Obchodzi Pani Dzień 
Kobiet?
Marta Mazurek: Oczywiście! To ważne 

święto – upamiętnia walkę kobiet o prawa 
pracownicze, czyli godną płacę za ciężką 
i rzetelną pracę.  

A.K.: Czym to Święto jest dla Pani?
M.M.: Jako dziewczyna i młoda kobieta 

nie bardzo wiedziałam, o co w tym świę-
cie chodzi. Kwiaty i życzenia, które dosta-
wałam, wprawiały mnie w zakłopotanie, 
bo nie podejrzewałam, że za samo bycie 
kobietą należą mi się jakieś kwiaty akurat 
8 marca. Z czasem, dzięki nabytej wiedzy 
i świadomości, zaczęłam zmieniać znacze-
nie tego święta – najpierw dla samej siebie, 
a potem także dla innych: moich studentek 
i studentów oraz wszystkich, do których 
mogłam dotrzeć. Od dłuższego już czasu 
8 marca to dla mnie Dzień Praw Kobiet. 
Wysyłam wtedy znajomym kobietom ży-
czenia i dużo życzeń od nich dostaję. To 
są życzenia pełni praw, życia w przyjaźni 
i wiernych koleżanek. Jeśli odbywają się ma-
nifestacje na rzecz praw kobiet tego dnia, 
to staram się brać w nich udział. Bywałam 
także na scenie, wygłaszając mowy o łama-
niu naszych praw, czy nawiązujące do hi-
storii walki kobiet.

A.K.: Pełni Pani funkcje publiczne. Co 
jest w nich największym wyzwaniem?
M.M.: Największym wyzwaniem było 

wyjście z pewnej strefy komfortu, jaki da-
wała mi praca akademicka. Chociaż w ja-
kimś sensie była to praca związana z funk-
cjonowaniem na pograniczu prywatności 
i życia publicznego, to jednak przejście do 
pracy w samorządzie, najpierw jako pierw-
sza pełnomocniczka w mieście, później jako 
radna i lokalna polityczka, to była drama-
tyczna zmiana. Traktuję tę pracę jako ak-
tywizm społeczny, bo tym w dużej mie-
rze jest. Te moje funkcje uzupełniają się 
jakoś nawzajem, bo wiążą się z pracą na 
rzecz zmiany społecznej i wsparcia innych. 
A taka praca wymaga nieustannego zaan-

gażowania i ciągłego bycia w stanie goto-
wości – do interwencji, do wspierania, do 
kontaktowania osób ze sobą. Jest to pew-
nie także związane z koniecznością szyb-
kiego reagowania na rzeczywistość, bo od 
osób pełniących funkcje publiczne oczeku-
je się przecież konstruktywnego reagowa-
nia tu i teraz. 

A.K.: A co z rolą kobiety? Można w ogó-
le mówić o jakiejś konkretnej „roli ko-
biety”?
M.M.: Całe moje życie to odgrywanie 

roli kobiety! (śmiech). Płeć determinuje to, 
w jaki sposób jestem postrzegana w społe-
czeństwie i jak w nim funkcjonuję. Jestem 
wręcz przekonana, że zdecydowała o mo-
jej karierze zawodowej: wszak jako dziec-
ko marzyłam o tym, aby być nauczycielką – 
taki typowy kobiecy zawód. Moja ukochana 
eseistka i pisarka Alice Walker powiedzia-
ła, że aktywizm jest czynszem, który płaci 
światu za to, że na nim żyje. Znajdując się 

w miejscu, w jakim jestem i mając możli-
wości, jakie to miejsce mi daje, staram się 
wspierać kobiety i pracować na rzecz bu-
dowania bardziej sprawiedliwego świata. 
To jest chyba moja najważniejsza rola ko-
biety – zupełnie ludzka, prawda?  

A.K.: Działa Pani od lat na rzecz kobiet, 
ale przede wszystkim na rzecz rów-
ności. Na czym polegają te działania?
M.M.: A to zależy od sytuacji, w jakiej się 

znajduję. Na uczelni, gdy prowadziłam za-
jęcia z literatury, wzbogacałam listy lektur 
o książki autorstwa kobiet. Wprowadzałam 
krytykę feministyczną do kanonu interpre-
tacyjnego na moich zajęciach. Prowadziłam 
wykłady feministyczne i zajęcia dodatko-
we z zakresu studiów gender (to straszne 
słowo!). Dawałam wsparcie moim student-
kom i walczyłam o nie, gdy z różnych po-
wodów życiowych zawalały terminy prac 
dyplomowych czy magisterskich. Wiem, że 
wychowałam wiele świadomych feministek. 
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Marta Mazurek - radna Miasta Poznania, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
ds. równego traktowania, członkini Stałej Komisji ds. Równouprawnienia Rady Gmin i Regionów Europy 
z ramienia Związku Miast Polskich.
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Praca w samorządzie dla mnie to wpro-
wadzanie systemowych rozwiązań i poli-
tyk. Między innymi zainicjowałam przyjęcie 
i wdrażanie Karty Różnorodności, którą 
spopularyzowałam w polskich samorzą-
dach. W Poznaniu zainicjowałam świetnie 
działający program edukacji antydyskry-
minacyjnej w szkołach. Bardzo ważne dla 
mnie było działanie na rzecz widoczności 
kobiet, zarówno w historii, jak i współcze-
śnie. Z mojej inicjatywy powstała miejska 
platforma internetowa „ONEPoznań”, któ-
ra prezentowała dokonania poznanianek. 
Skutecznie negocjowałam wsparcie dla ini-
cjatyw kobiecych i finansowanie aktywno-
ści kobiet. 

W Radzie Miasta zdobyłam skuteczne 
poparcie radnych dla przyjęcia przez Po-
znań Europejskiej Karty Równości Kobiet 
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Na poziomie 
województwa zainicjowałam i koordynuję 
unikatową i coraz bardziej rozpoznawal-
ną w skali kraju akcję społeczno-eduka-
cyjną w ramach 16 dni przeciw przemocy 
ze względu na płeć „Make love not prze-
moc”. W ubiegłym roku włączyło się w nią 

50 instytucji i jednostek samorządowych 
z Wielkopolski.

Działam też bardzo aktywnie w Komisji 
Praw Człowieka i Równego Traktowania 
związku Miast Polskich, który reprezentuję 
w międzynarodowym gremium, jakim jest 
Stała Komisja ds. Równości Rady Gmin i Re-
gionów Europy. I to już jest działanie na po-
ziomie współpracy samorządów. Osiągnie-
ciem, z którego jestem bardzo dumna, było 
przyjęcie Europejskiej Karty Równości Ko-
biet i Mężczyzn przez 16 samorządów z ca-
łej Polski. Ceremonia była transmitowana 
na żywo przez wszystkie agendy europej-
skie. A odbyła się oczywiście w Poznaniu 
11 października – w Międzynarodowym 
Dniu Dziewcząt! 

A.K.: Ma Pani swój żeński autorytet?
M.M.: Mam ich bardzo wiele! Począwszy 

od pisarek, których książki mnie ukształto-
wały, poprzez mentorki, które mnie wspie-
rały i które były i są dla mnie wzorem. 

A.K.: Wraz z innymi poznańskimi rad-
nymi w zeszłym roku była Pani inicja-

torką nazwania ważnej poznańskiej 
ulicy Aleją Praw Kobiet. Dlaczego? 
M.M.: W 2017 roku policzyłam, że mamy 

w mieście prawie 500 ulic na cześć posta-
ci historycznych, a kobiety stanowiły nie-
spełna 9 procent – było ich 38. To ogrom-
na niesprawiedliwość. Jeśli nie uznajemy 
wkładu kobiet w tworzenie historii, to nie 
uznajemy także ich wkładu w tworzenie te-
raźniejszości. Dzięki działaniom, które pod-
jęłam i dyskusji, jaką wywołałam, w radzie 
miasta wzrosła świadomość i wrażliwość 
na kwestię symbolicznego wykluczenia ko-
biet.  Zaproponowałam także poprawkę do 
uchwały i jako pierwszy polski samorząd 
wprowadziliśmy do prawa lokalnego za-
sadę dbałości o równowagę płci w inicja-
tywach nazewniczych. Jeśli chodzi o aleję 
Praw Kobiet to zależało nam, aby to była 
ważna ulica, godna takiej nazwy. Mieliśmy 
w Poznaniu aleję Niepodległości i Aleje Soli-
darności, no i teraz mamy aleję Praw Kobiet!

A.K.: Jest Pani feministką?
M.M.: Oczywiście. Jestem feministką i je-

stem z tego dumna. 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, 
Kobietom, Dziewczynkom składamy 

serdeczne życzenia pomyślności, 
zdrowia i uśmiechu na co dzień. Niech 
towarzyszy Wam szacunek i radość, 
a życzliwość i przyjaźń dają poczucie 

bezpieczeństwa i spełnienia.  
Wszystkiego najlepszego!

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech 

i Redakcja

Wystawa fotograficzna pt.: „Odkrywamy Rokietnicę”, cz. 3.

Wystawa miała miejsce w Bibliote-
ce Gminnej im. Marii Konopnic-
kiej w Rokietnicy. Wzięło w niej 

udział 15 fotografów skupionych w Rokiet-
nickim Klubie Fotograficznym.

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne 
otwarcie odbyło się bez większej grupy za-
proszonych gości. Każdy mieszkaniec Ro-

kietnicy miał możliwość zobaczenia wy-
stawy, odwiedzając Bibliotekę.

Zdjęcia były wystawione w dniach od 
10 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. 
Zdjęcia po wystawie zostały zlicytowane 
na rzecz WOŚP. W sumie zebrano z tytułu 
zdjęć ponad 2 700 zł.

Wydruk prac został sfinansowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury. 

Damian Nowicki

Wydarzenie zostało objęte Patrona-
tem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica.
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30 Finał WOŚP – padł kolejny rekord

Z uwagi na trwająca pandemię, już dru-
gi raz Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej pomocy przeprowadzony zo-

stał w trybie on-line. W tym roku do Sztabu 
WOŚP Rokietnica dołączył Suchy Las i jego 
wolontariusze. 

Podkreślić należy, że dotychczasowa sze-
fowa Sztabu WOŚP Rokietnica, sprawują-
ca tę funkcję od kilku lat Ania Jarczyńska 
przekazała przewodnictwo nowej szefowej 
– Natalii Marcinkowskiej-Hauke, pedago-
gowi ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

Przygotowania do 30 Finału prowadzo-
ne były wspólnie. Odbyło się wiele spotkań 
organizacyjnych w Rokietnicy i jedno w Su-
chym Lesie (Chludowo). Do zbiórki pienię-
dzy zgłosiło się 70 wolontariuszy (64 z Ro-
kietnicy i 6 z Suchego Lasu).

W tym roku siedziba Sztabu oraz studio 
30 Finału zostały zorganizowane w Gminnej 
Bibliotece i Gminnym Ośrodku Kultury. Już 
na kilka tygodni przed finałem mieszkań-
cy wystawiali na FB przedmioty na licyta-
cję i przekazywali środki do e-skarbonek. 
Sztab na 2 tygodnie przed Finałem uru-
chomił specjalną stronę licytacyjną (30 
Finał WOŚP 2022 – licytacje Sztab Rokiet-
nica) z przedmiotami ofiarowanymi przez 
sponsorów i mieszkańców obu Gmin. Od 17 
stycznia w Gminnej Bibliotece trwał kier-
masz przedmiotów do sprzedaży, a uzy-
skane środki wrzucane były do stacjonar-
nej skarbonki.

Przed dniem 30 Finału prace koncentro-
wały się na przygotowaniu zestawów do 
licytacji on-line w studiu, przygotowaniu 
oprawy studia i zapewnieniu transmisji on-
-line z przebiegu 30 Finału.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Wójt Gminy Rokietnica Pan Bartosz 
Derech.

Wolontariusze zebrali w sumie ponad 
70 tys. zł, z tego ok. 7 tys. z Suchego Lasu. 
Licytacje przed Finałem i w jego trakcie 
przyniosły ponad 85 tys. zł. Łączna kwota 
zebranych środków to 155 835 zł, a więc 
rekord kolejny raz został pobity.

Ten wynik to efekt ciężkiej pracy wszyst-
kich zaangażowanych w organizację i prze-
bieg Finału osób.

Dziękuję za super pracę i poświęcenie 
swojego czasu:
• członkom sztabu WOŚP Rokietnica i Su-

chego Lasu,
• wolontariuszom,
• strażakom OSP z Rokietnicy, Mrowina, 

Napachania i Suchego Lasu,
• Panu Adamowi Michcie za cudowną re-

alizację i transmisję z przebiegu 30 Fi-
nału, entuzjazm i niesamowite wspar-
cie dla sztabu,

• Pani Teresie Wieczorek za ogromną po-
moc i umożliwienie przygotowań i spraw-
nego przebiegu 30 Finału w Gminnej Bi-
bliotece i GOKu,

• Panu Jerzemu Maciejewskiemu za opra-
wę studia, materiały reklamowe i pomoc 
w licytacjach.
Szczególne podziękowania należą się 

sponsorom, darczyńcom i mieszkańcom 
obu gmin. Bez nich trudno byłoby uzyskać 
tak wspaniały wynik 30 Finału WOŚP w Ro-
kietnicy.

Była zabawa! Się działo! Była radość, mi-
łość i muzyka!

Szefowa Sztabu WOŚP Rokietnica  
– Natalia Marcinkowska-Hauke

Fot.: Damian Nowicki

Z okazji 30 Finału Urząd Gminy Rokietni-
ca zapewnił podświetlenie budynku Biblio-
teki Gminnej.

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Rondo w Rokietnicy 
ma imię!

Długo czekaliśmy na ten moment. 
W ostatnim czasie pogoda nas 
nie rozpieszczała, były obawy czy 

wszystko się uda, a jednak, kiedy inicja-
tywa jest piękna, to wszystko sprzyja. 24 
lutego, w samo południe przy akompa-
niamencie Rokietnickiej Orkiestry Dętej 
oczekiwaliśmy niezwykłego gościa. Jerzy 
Owsiak, bo to o nim mowa, już na miejscu 
powitał wszystkich zgromadzonych zna-
jomym „Siema!”. Zauważył jednak, że nie 
dla wszystkich Tłusty Czwartek był rado-
snym dniem. – Dzisiaj tutaj świętujemy, 
ale ten dzień zapamiętamy także z innego 
powodu – u naszych sąsiadów rozpoczęła 
się wojna. – powiedział i ściągnął kurtkę, 
pod którą miał koszulkę z napisem „WOJ-
NIE NIE” – I to każdej wojnie. Tej na słowa, 
na pięści, na karabiny… Nie bierzmy się za 
łby. Szanujmy i kochajmy się! Bez względu 
na ideologię, religię czy politykę. Nie dziel-
my, tylko łączmy. Jeszcze wczoraj wiedzie-
liśmy, jak wygląda świat, dzisiaj nie wiemy, 
co będzie jutro – zaznaczył Jerzy Owsiak.

Mimo złych wiadomości napływających 
zza wschodniej granicy Polski, organizato-
rzy starali się, aby atmosfera wydarzenia 
w Rokietnicy była radosna. Sztab WOŚP, 
widząc wiwatujących mieszkańców gmi-
ny wyposażonych w transparenty z logoty-
pem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, poprosił Jurka o przejście wokół ronda 
i przybicie symbolicznej „piątki” zebranym. 
O osłodę Tłustego Czwartku zadbali Piotr 
Łakomy i Artur Lisiak.

Na uroczystości obecni byli także: szefo-
wa Rokietnickiego Sztabu WOŚP pani Na-
talia Marcinkowska-Hauke wraz z człon-
kami sztabu, Wójt Gminy Rokietnica pan 
Bartosz Derech – gospodarz wydarzenia, 
Starosta Poznański pan Jan Grabkowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy pani Izabe-
la Dziamska oraz Radny Gminy Rokietni-
ca pan Ryszard Ćwirlej – pomysłodawca 
nadania imienia rondu.

Nie obyło się bez autografów i zdjęć. Pod 
koniec uroczystości Jurek Owsiak otrzymał 
symboliczną tablicę z nazwą ronda. Wrę-
czyła ją pani Joanna Szmigiel z synem, któ-
rzy wylicytowali taką możliwość podczas 
30. Finału WOŚP. 

Uroczystość miała swój scenariusz, jed-
nak emocje i przepełniająca wszystkich ra-
dość oraz wdzięczność sprawiły, że cha-
rakter wydarzenia był spontaniczny, bez 
sztywnych ram i pompatyczności, za to wy-
pełniony uśmiechami. Jerzy Owsiak zauwa-
żył, że sama forma ronda, które jest skrzy-
żowaniem bezkolizyjnym, jest doskonałym 
symbolem harmonii. Zachęcał również: „Jak 
będziecie przejeżdżać przez to rondo, za-
wsze uśmiech na ustach, zawsze sobie trze-
ba przypomnieć, że była zima, że zbierali-
ście, (…) że byliśmy razem ze sobą”. 

Dziękujemy wszystkim za obecność, 
a sztabowi WOŚP za poprowadzenie im-
prezy. Fot.: Damian Nowicki
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WOŚP-owy spacer 
z kijkami w Sołectwie 
Żydowo-Rostworowo 

W Sołectwie Żydowo – Rostworo-
wo, jak zwykle działamy dla lo-
kalnej społeczności, ale tym ra-

zem z inicjatywy pani Sołtys w dzień 30 
Finału WOŚP spotkaliśmy się na wspólnym 
spacerze z kijkami, aby wesprzeć zbiórkę 
na dziecięcą okulistykę. Pogoda 30 stycz-
nia 2022 r. nie zachęcała do aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu – silny 
wiatr, wilgoć i błoto. Razem ze Stowarzy-
szeniem Roxkije spotkaliśmy się na zbiórce 
przy świetlicy w Żydowie. Dzięki Wolonta-
riuszom z Rokietnicy mogliśmy wesprzeć 
WOŚP. Następnie po rozgrzewce, wspól-

nie z osobami z naszego sołectwa, poszli-
śmy na spacer z kijkami. Warunki atmos-
feryczne stanowiły utrudnienie. Jednak dla 
nas pogoda nie stanowiła przeszkody nie 
do pokonania. Dzięki pani Sołtys i Radzie 
Sołeckiej oraz panu Pawłowi i pani Darii 
ze sklepów w Żydowie i zaangażowanym 
paniom z naszego sołectwa, mogliśmy po 

powrocie ogrzać się przy gorącej zupie, 
a potem porozmawiać przy kawie, cieście 
i pączkach. Łącząc przyjemne z pożytecz-
nym, bardzo miło spędziliśmy niedzielne 
popołudnie. Bardzo dziękuję zaangażowa-
nym w to wydarzenie osobom. Z pewnością 
będziemy wspominać ten 30 Finał WOŚP.

Sołtys i Rada Sołecka

Niezwykły Dzień Kota w Bibliotece

17 lutego obchodzony był Świato-
wy Dzień Kota. Z tej okazji za-
prosiliśmy do Biblioteki Gminnej 

w Rokietnicy ciekawych gości oraz uczest-
ników – dzieci. Odwiedziła nas Pani Dorota 
Godek – lekarz weterynarii, która opowie-
działa dzieciom wiele ciekawych kocich hi-
storii. Zaznajomiła uczestników spotkania 

z tematyką zdrowia kotków, żywienia, zwy-
czajów, opowiedziała jak wyglądają zabiegi 
medyczne. Dzieci mogły obejrzeć akceso-
ria medyczne, które stosuje się w gabine-
cie weterynaryjnym. Kolejnymi gośćmi były 
Panie: Dorota – przedstawicielka Fundacji 
dla zwierząt Animalia oraz Alina – wolon-
tariuszka Fundacji, obie bardzo kochające 

zwierzęta i pomagające wszystkim czwo-
ronogom potrzebującym pomocy. Dzieci 
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na 
temat życia kotów: opieki nad nimi, pielę-
gnacji, spędzania z nimi wolnego czasu. Pa-
nie opowiedziały o bardzo ważnej sprawie, 
jaką jest adopcja zwierząt. Spotkanie było 
niezwykle ciekawe i pouczające. Serdecz-
nie dziękujemy Paniom prowadzącym oraz 
wszystkim małym uczestnikom naszego 
„kociego spotkania”. 
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Koncert Walentynkowy – 13.02.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietni-
cy zorganizował niezwykły koncert – 
Włoski wieczór ze Stefano Terrazzi-

no wraz z Zespołem, który odbył się w hali 
ROS w Rokietnicy.

Przed koncertem głównym na scenie wy-
stąpiły wokalistki – uczennice zajęć śpie-
wu, prowadzonych w GOK przez instruk-
torki: Annę Polowczyk oraz Martę Podulkę.

Punktualnie o godz. 17.00 na scenie poja-

wił się Stefano Terrazzino, który wraz z Ze-
społem wprowadził publiczność w niezwy-
kły klimat włoskich utworów. Nasz gość 
razem z partnerką Pauliną Biernat zapre-
zentował także niezwykłe taneczne show.

Po tych niesamowitych występach nad-
szedł czas na wyciszenie… Na scenie odby-
ło się spotkanie autorskie, które poprowa-
dził Pan Ireneusz Lesicki, a związane było 
z prezentacją książki pt.: „W chmurach. Ta-
niec moje życie” – przedstawiającej historię 
życia naszego włoskiego gościa.

Na koniec każdy zainteresowany mógł 
zakupić książkę, otrzymać autograf oraz 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Było wspaniale! 
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, któ-

rzy przybyli na nasz walentynkowy koncert.
fotografie: Adam Michta Photography, 

Damian Nowicki My Photo Way  
oraz zasoby własne.
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Wielkanocne 
Inspiracje 
w Dolinie Samy

Już w niedzielę 3 kwietnia 2022 r. Lo-
kalna Grupa Działania Dolina Samy 
serdecznie zaprasza do Szkoły Podsta-

wowej w Cerekwicy, gdzie lokalni artyści, 
rzemieślnicy, rękodzielnicy, wytwórcy pro-
duktów regionalnych zaprezentują swoje 

dzieła i zaproszą do twórczego przygoto-
wania się do świąt Wielkiej Nocy.

Zapewniamy dobrą zabawę zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych – w tym warsztaty 
plastyczne oraz atrakcje dla najmłodszych 
uczestników.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie 
Pan Eugeniusz Tacik – artysta, rzeźbiarz, 
gawędziarz – po prostu niesamowity czło-
wiek, który na naszych oczach stworzy swo-
je kolejne dzieło. A jakie? To niespodzianka! 

Bądźcie z Nami w ten wyjątkowy dzień!
Zapraszamy w godzinach od 11:00 do 

17:00!

Ferie zimowe 
w GOK Rokietnica

W drugim tygodniu ferii zimowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy odbywały się gru-

powe warsztaty gry na gitarze oraz jogi 
z elementami zabaw ruchowych dla dzie-
ci i młodzieży.

Pod czujnym okiem instruktorów: Pani 
Ani oraz Pana Jarka, uczestnicy zdobywali 
umiejętności zarówno muzyczne, jak i gim-
nastyczne .

Serdecznie dziękujemy Państwu prowa-
dzącym oraz dzieciom za udział w naszych 
zimowych warsztatach. GOK Rokietnica
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Rekrutacja 
do przedszkoli 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych 
na terenie Gminy Rokietnica na rok 
szkolny 2022/2023 odbywać się bę-

dzie w formie elektronicznej. Wszystkie in-
formacje, deklaracje oraz wnioski o przy-
jęcie do przedszkoli wraz z załącznikami 
do wniosków znajdziecie Państwo pod ad-
resem http://nabor.pcss.pl/rokietnica. 

Rodzice dzieci ubiegających się o przyję-
cie do przedszkola na terenie gminy Rokiet-
nica zobowiązani są do wypełnienia on-li-
ne wniosku na stronie naboru wskazanej 
powyżej. Wniosek znajduje się w zakład-
ce „wypełnij podanie” (wtedy zostanie wy-

generowany login i hasło do logowania – 
ważne, aby każdy z rodziców zapamiętał te 
dane, gdyż będzie mógł sprawdzać wszyst-
kie informacje oraz  zalogować się w sys-
temie „Nabór” w ewentualnej rekrutacji 
uzupełniającej lub w latach następnych). 
We wniosku należy wskazać trzy przed-
szkola – po jednym w każdej preferencji 
(preferencja 1 – to przedszkole, do które-
go w pierwszej kolejności rodzic chciał-
by posłać swoje dziecko). Po wypełnie-
niu wniosku należy go wydrukować oraz 
złożyć w przedszkolu pierwszej preferen-
cji wraz z załącznikami znajdującymi się 
w zakładkach dokumenty. Istnieje również 
możliwość złożenia dokumentów w for-
mie online w systemie „Nabór’’. 

Wykaz wszystkich przedszkoli publicz-
nych działających na terenie Gminy Ro-

kietnica, jak również wszelkie informacje 
dotyczące oferty, został uwidoczniony na 
stronie „Nabór”. W zakładce informator 
znajdziecie Państwo również numery te-
lefonów oraz godziny pracy danego przed-
szkola. W tym przypadku prosimy o bezpo-
średni kontakt z dyrektorami przedszkoli, 
w jakich godzinach i gdzie przyjmowane 
będą dokumenty rekrutacyjne.

WAŻNE: 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu nie prowa-
dzi rekrutacji do oddziału zerowego na rok 
szkolny 2022/2023.  

Beata Fudala 
Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej 

w Rokietnicy

Dzień Kubusia Puchatka

Kubuś Puchatek jest postacią dobrze zna-
ną i kochaną przez wszystkie dzieci na ca-
łym świecie. 18 stycznia uznawany jest za 
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchat-
ka. Ten dzień postanowiliśmy uczcić wie-
loma atrakcjami i zabawami razem z nie-
zwykle przyjaznym i kochającym miód 
misiem. Od samego rana dzieci układały 
puzzle, rozwiązywały zagadki, wykonywały 
prace plastyczne związane z mieszkańca-
mi Stumilowego Lasu. Zwieńczeniem tego 
wyjątkowego świętowania był krótki seans 
o prawdziwej przyjaźni oraz przygotowana 
dla wszystkich dzieci wata cukrowa. 

Światowy Dzień Popcornu
Dzień popcornu to kolejny radosny po-

wód do świętowania, a w przedszkolu 
przecież nie brakuje wielbicieli tego kuku-
rydzianego przysmaku. 19 stycznia wyko-
rzystaliśmy popcorn do kreatywnych za-
baw oraz działań plastycznych. Tego dnia 
odbył się również seans filmowy, podczas 
którego każdy przedszkolak mógł skoszto-

wać przygotowanego popcornu. Było jak 
w prawdziwym kinie.

Międzynarodowy Dzień Pizzy 
w Logicusie

Pizza to jedno z najpopularniejszych dań 
na świecie. Lubią ją zarówno dorośli, jak 
i dzieci, dlatego 9 lutego obchodziliśmy 
w naszym przedszkolu Światowy Dzień 
Pizzy. Tego dnia zgłębialiśmy tajniki wło-
skiej kuchni, a przedszkolne sale zamieni-
ły się w prawdziwie włoskie pizzerie. Pod-
czas zajęć kulinarnych dzieci zamieniły się 
w kucharzy i przygotowały własną pizzę. 

Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci roz-
wijają swoją kreatywność, samodzielność, 
a także zapoznają się z podstawowymi za-
sadami savoir-vivre przy stole. 

Wyzwania Bociana Teodora

Przedszkolaki z grupy Przyrodników 
biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie 
Edukacyjnym „Wyzwania Teodora”, któ-
rego głównym założeniem jest wspoma-
ganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale 
także uświadomienie dzieciom, że o własny 
rozwój można dbać w każdym wieku, a po-
moc okazywana innym jest równie ważna, 
jak troska o siebie samego. Udział w pro-
gramie to sposób na przekazanie dzieciom, 
czasem prostych, ale bardzo ważnych umie-
jętności i wartości, a wszystko za sprawą 
z pozoru zwykłego bociana. W ramach re-
alizacji projektu dzieci uczą się udzielania 
pierwszej pomocy z wykorzystaniem fan-
tomów, a także utrwalają poznane numery 
alarmowe. Przyrodnicy spisali się na medal 
i zdobyli od bociana Teodora sprawność ra-
townika medycznego, brawo. Z wielką nie-
cierpliwością czekamy na kolejne projek-
towe wyzwania.

Przedszkole 
Logicus
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Dzień Kubusia Puchatka
W naszym przedszkolu święto-

waliśmy Dzień Kubusia Puchatka. 
Dzieci zapoznały się z historią jego 
powstania, brały udział w quizie 
dotyczącym Stumilowego Lasu, gra-
ły w memory z bohaterami bajki 
oraz brykały jak Tygryski po torze 
przeszkód. Nie zabrakło również 
zabaw z chustą, pracy w grupach 
i pięknej pracy plastycznej. To był 
intensywny dzień.

Dzień pizzy
Dzieci z grup Leśne Duszki i Krasnoludki 

obchodziły Międzynarodowy Dzień Pizzy. 
Dzieci poznały rodzaje pizz, jej pochodze-
nie, dowiedziały się, jakie składniki są po-
trzebne do wykonania ciasta oraz je przeli-
czały. Dzieci wykonały również kartę pracy. 
Na zakończenie mali kucharze upiekli prze-
pyszne pizze. Ich zapach unosił się w ca-
łym przedszkolu. Było bardzo smacznie.

Europejski  
Dzień Numeru Alarmowego

Grupa Żabki obchodziła Europejski Dzień 
Numeru Alarmowego. Porozmawialiśmy, 
jak ważny jest to numer i kiedy z niego moż-
na korzystać. Uczyliśmy się, jak prawidło-
wo wezwać pomoc. Zwieńczeniem obcho-

dów tego dnia była grupowa praca 
plastyczna oraz doskonalenie pra-
widłowego kreślenia cyfr z nume-
ru 112.

Bal karnawałowy  
u Leśnych Duszków 

Dzieci długo czekały na ten wy-
jątkowy dzień, by móc przebrać się 
za swoją ulubioną postać z bajki. 
W sali gościliśmy: wróżkę, księż-
niczki, aniołki, biedronkę, piratów, 
Sonica, Tygryska, Spider Manów, 
kowboja, policjanta i wielu innych 
bohaterów. Dzieci w rytm muzyki 
bawiły się przy swoich ulubionych 

przebojach oraz brały udział w zorganizo-
wanych przez nauczyciela zabawach. To był 
bardzo kolorowy, wesoły i smaczny dzień.

Walentynki
W całym przedszkolu i zerówce się za-

czerwieniło, a to wszystko za sprawą Wa-
lentynek. Nie zabrakło balonów serdusz-
kowych, zabaw dydaktycznych i tańców, 
a także prac plastycznych związanych z dzi-
siejszym świętem. Przedszkolaki upiekły 
nawet coś słodkiego z tej okazji, a na ko-
niec wychowawczynie obdarowały wycho-
wanków lizakami i każdy chętny mógł za-
pozować do zdjęcia w fotobudce.

Przedszkole 
Napachanie
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W zimowy styczeń wpisane są szczegól-
ne dni, które wzbudzają ogromne, rado-
sne emocje. To oczywiście święto Babci 
i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla 
wnuków, oni czynią ich dzieciństwo bar-
dziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Bab-
cia i Dziadek mają zawsze dla nich czas, 
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze ro-
zumieją ich dziecięce rozterki, ale przede 
wszystkim bezgranicznie je kochają. W po-
dzięce za ich wielkie serce, dzieci nagrały 
życzenia, które zostały przesłane formie 
krótkiego filmiku. 

18 stycznia przypada Międzynarodowy 
Dzień Kubusia Puchatka, czyli misia o „ma-
łym rozumku” ale „wielkim sercu”. Dzieci 
na całym świecie kochają tę postać. Kubuś 
w prosty sposób uczy wielu życiowych mą-
drości, pokazuje, że warto cieszyć się z naj-
mniejszych nawet rzeczy, jest życzliwy dla 
innych, a przyjaźń i pomaganie przyjacio-
łom są dla niego bardzo ważne. W naszym 
przedszkolu również postanowiliśmy uczcić 
to sympatyczne święto. Dzieci podczas edu-
kacji on - line dzielnie pracowały i wykona-
ły powierzone zadania. Serdecznie dzięku-
jemy naszym przedszkolakom i rodzicom 
za ich zaangażowanie.

Dnia 9 lutego we wszystkich grupach 

przedszkolnych obchodzony był „Między-
narodowy Dzień Pizzy”. Tego dnia sale na-
szego przedszkola zamieniły się w praw-
dziwe, włoskie pizzerie. Dzieci miały okazję 
zasmakować prawdziwej pizzy. Było fanta-
stycznie i smacznie.  

W poniedziałek 14 lutego obchodziliśmy 
w naszym przedszkolu „Walentynki”. Dzie-
ci i wychowawczynie ubrały się tego dnia 
na czerwono, sale i gazetki udekorowano 
czerwonymi serduszkami. Przedszkolaki za-
poznały się z tradycją Walentynek, rozma-
wiały o tym, jak można okazywać szczęście, 
przyjaźń, miłość bliskim osobom.

Wszystkim czytelnikom życzymy dużo 
miłości, doceniania się nawzajem. Okazywa-
nia uczuć na co dzień, a nie tylko od święta.

Magdalena Sokulska

Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Mrowino
Międzynarodowy Dzień Pizzy, czyli 
ulubione święto kulinarne dzieci

9 lutego to ważna data w kalendarzu każ-
dego smakosza pizzy. Wówczas obchodzi-
my jej międzynarodowe święto. A w dniu 
jej święta nie sposób odmówić sobie choć 
kilku kęsów tego włoskiego specjału! Żuczki 
w okrojonym składzie również nie odmó-
wiły sobie przyrządzenia tego przysmaku! 
Najpierw poznaliśmy wszystkie składni-
ki niezbędne do przygotowania oraz krok 

po kroku, jak się ją przygotowuje. Później 
ubraliśmy się w fartuszki i zabraliśmy się 
za pichcenie. Na początku ciasto, potem 
sos pomidorowy i na koniec ulubione do-
datki. Potem chwila w piekarniku i można 
było się brać za próbowanie naszych wy-
pieków, nieskromnie mówiąc, wyszły nam 
przepyszne!
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14 lutego Walentynki
Kontrowersje wokół tego święta są 

i będą, jednak w przedszkolu jest to do-
skonała okazja, żeby podziałać w obszarze 
rozwoju emocjonalnego oraz porozmawiać 
o uczuciach. Mogliśmy dowiedzieć się, jak 
rozumiemy słowo „miłość”, jak można ją 
okazywać, co się wówczas czuje. Wiemy 
już, dlaczego to święto nazywa się „Walen-
tynki” oraz jakie są symbole miłości. Wy-
konaliśmy również walentynkowe kartki, 
które dzieci mogły podarować dowolnej 
osobie. Na koniec przygotowaliśmy wspól-
nie „eliksir miłości” – napój malinowy, któ-
ry wszyscy, wypowiadając słowa zaklęcia, 
zamieniliśmy w magiczny eliksir szerzący 
wokół nas miłość i dobro. To był bardzo po-
zytywny dzień! 

Z ekologią na Ty…

O tym, że dbałość o środowisko jest 
bardzo ważna, wiedzą już przedszkolaki 
z Mrowina. Od najmłodszych lat chcemy 
zaszczepić w dzieciach chęć do działania 
i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję 
Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W związ-
ku z tym w naszym przedszkolu realizu-
jemy całoroczny temat ,,Z ekologią na Ty” 
oraz autorski program „Mali ekolodzy”. 
W ramach tych działań przystąpiliśmy do 
projektu EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE 
i co miesiąc podejmujemy nowe ekowy-
zwanie, wykonując specjalne zadanie. Dla 
przykładu we wrześniu urządziliśmy zie-
loną salę i ozdobiliśmy parapety roślinami 
doniczkowymi, w październiku zajęliśmy 
się makulaturą. W listopadzie stworzyliśmy  
domek dla owadów, miesiąc później – ptasi 
bar, a w styczniu… pożeracza nakrętek! Po-
nadto wraz z rodzicami wzięliśmy  udział 
w konkursie na ekologiczny karmnik oraz 
ekobombkę. Wyzwaniem na luty będzie 
drugie życie zimowych ubrań i wykona-
my przytulanki z rękawiczek. Dzieci chęt-
nie podejmują się zadań i z niecierpliwością 
czekają na kolejne ekowyzwania.
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Drodzy Czytelnicy,
Gdybyście się przypadkiem zastanawia-

li, co takiego ma w sobie budynek starej 
Szkoły w Mrowinie, że popołudnia i wieczo-
ry lubią w niej spędzać wszyscy: zarówno 
młodsi, jak i ci, którzy edukację już dawno 
skończyli, już podpowiadam. Za całym po-
zytywnym zamieszaniem stoi BAZA Pra-
cownia spotkań twórczych, a za BAZĄ... 
nauczyciele z Cerekwicy z panią Sylwią na 
czele, która jest mózgiem i sercem projek-
tu (w różnych proporcjach, w zależności od 
potrzeb i sytuacji). Pracownia działa przy 
życzliwej pomocy rodziców i mrowińskiego 

przedszkola. Ogromne podziękowania na-
leżą się również Urzędowi Gminy Rokiet-
nica, który od początku  wspiera projekt.

Chociaż BAZA działa niespełna rok, to już 
zdążyła sobie zaskarbić sympatię społecz-
ności lokalnej, bo w BAZIE każdy znajdzie 
coś dla siebie. Są tu warsztaty ceramiczne, 
krawieckie, modelarskie, plastyczne, fitness, 
spotkania z planszówką. Podczas  zajęć po-
wstają prawdziwe cuda, które można po-
dziwiać na stronie internetowej oraz pro-
filu fb Pracowni. Najnowszym bazowym 
pomysłem były walentynkowe warsztaty 
ceramiczne. Zaproszeni goście pod czuj-
nym okiem pani Kasi lepili kubeczki i tale-
rzyki. Niektórym tak spodobała się przygo-
da z gliną, że postanowili ją kontynuować. 
Warto dodać, że przed pobrudzeniem chro-
niły ich piękne czerwone fartuszki, które 
oczywiście też powstały w BAZIE. W naj-
bliższym czasie ruszają cykliczne spotka-
nia ze specjalistami z zakresu psychologii. 
Pierwsze z nich, pod znamienną nazwą „Ja 

jako BAZA-fundament do budowania zdro-
wych i trwałych relacji w rodzinie”, zapla-
nowano na 24 lutego. Ponadto BAZA, tym 
razem z inicjatywy pani Iwony, zaangażo-
wała się w akcję pod hasłem „Dorzuć złotó-
weczkę na huśtaweczkę”, której celem jest 
doposażenie powstającego w Cerekwicy 
placu zabaw dla dzieci. Wszystkie te działa-
nia pokazują, że Pracownia, która powstała 
w budynku starej szkoły,  to rzeczywiście  
„miejsce rozwijania pasji artystycznych oraz 
integracji mieszkańców gminy Rokietnica”.

Warto podkreślić, że większość zajęć 
jest bezpłatna, dzięki środkom z Narodo-
wego Instytutu Wolności w ramach progra-
mu rządowego NOWEFIO 2021. Ponadto 
BAZA stara się o pozyskanie funduszy z in-
nych źródeł, aby rozszerzać swoją ofertę dla 
społeczności lokalnej. Ja trzymam kciuki za 
te plany, a Wy zaglądajcie na profil BAZA 
Pracownia spotkań twórczych i do BAZY 
na Szkolną 2 w Mrowinie. Warto! Polecam!

Mariola Sudoł-Szczepaniak

Drodzy Czytelnicy,
Pora na następną dawkę informacji 

związanych z realizacją projektu FABRY-
KA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium 
w Szkole Podstawowej w Cerekwicy dofi-
nansowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. Mamy na-
dzieję, że uporaliśmy się już z kwarantanna-
mi, izolacjami oraz innymi ograniczeniami 
pandemicznymi i zrealizujemy nasze wio-
senne plany, a tych mamy naprawdę dużo!

Na razie jednak o tym, co udało się mło-
dym naukowcom zrobić w ostatnim czasie. 
Wspominałam już, że na przełomie grudnia 
i stycznia koła ekologiczne skupiły się na 
kolejnym bloku tematycznym zatytułowa-
nym DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW I ŚCIEKÓW.  
Okazało się, że to zagadnienie dało młodym 
ekologom ogromne pole do popisu. Rokiet-
niccy Super Ekolodzy wykorzystali nakrętki 
oraz plastikowe butelki do przygotowania 
pięknych kwiatowych podkładek pod kubki. 
Zielona drużyna z Cerekwicy ogłosiła kon-
kurs na karmnik z materiałów z odzysku 
i przygotowała specjalny instruktażowy fil-
mik, jak można go wykonać. Ponadto przy-
gotowała następną odsłonę cyklu „Minuta 
dla środowiska”. Z kolei Eko-Brygada z Na-
pachania w czasie swoich zajęć projekto-
wych wykonała zawieszki z ziaren dla pta-
ków oraz eko-karmniki z pomarańczy, które 
potem zawisły na drzewach wokół szkoły. 
Na kolejnych spotkaniach w ramach pro-
jektu „Fabryka Ekologów” uczniowie z Na-
pachania poruszyli problem smogu. Udało 
się im ustalić, co to takiego jest smog, jakie 

ma przyczyny i skutki, wreszcie, co najważ-
niejsze, w jaki sposób poprawić stan jako-
ści powietrza. To były bardzo intensywne 
zajęcia, a na koniec przyszła pora na plan-
szówki, które dzięki projektowi znalazły 
się w szkolnej bibliotece.

Informacje na temat działalności pozosta-
łych kół, w postaci filmików pokazujących 

ich aktywności, znajdziecie na stronie pro-
jektu oraz profilach fb gminnych szkół. Za-
chęcamy do posługiwania się hasztagami: 
#fabrykaekologow albo #nazwakola, żeby 
w Internecie śledzić poczynania naszych 
młodych ekologów.

W momencie zamykania tego numeru 
„Rokickich Wiadomości” bardzo inten-
sywnie przygotowywaliśmy się do „Nocy 
Ekologów” zaplanowanej na 25 lutego br. 
w Szkole Podstawowej w Cerekwicy. W ra-
mach wydarzenia przewidziano ciekawe 
warsztaty (m.in. „Las w słoiku”, „Ekologicz-
ne bibeloty” oraz „Ciecz nienewtonowska”), 
wykłady i prelekcje, ponadto grę wielkofor-
matową i wiele innych atrakcji. Wszystko 
o tematyce ekologicznej oczywiście.  Rela-
cji z „Nocy Ekologów” szukajcie w następ-
nym numerze pisma.

Z ekologicznym pozdrowieniem,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Czas karnawału
Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, 

kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tra-
dycja, nie tylko dla dorosłych.

Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lu-
bianą również przez dzieci. Dostarcza im 
wielu przeżyć i radości.

Tak było również w naszej szkole.
Uczniowie klas I-III w pięknie udekoro-

wanych salach, pełnych balonów i serpen-
tyn wcielili się w różne postaci. Można było 
spotkać: wróżki, królewny, kotki, biedronki, 
księżniczki, Czerwonego Kapturka, rycerzy, 
piratów, policjantów, karateków, żołnierzy, 
Spidermanów, Minionki, smoka Szczerbat-
ka, a nawet Jamesa Bonda i wiele innych baj-
kowych i tajemniczych postaci. Nie sposób 
zliczyć i wymienić  wszystkich.

Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie 
znikał z twarzy, mimo chwilowego zmęcze-
nia. Trzeba się było trochę natrudzić i spró-
bować swoich sił w przygotowanych przez 
wychowawczynie zabawach.   Oczywiście 
znalazło się również coś dla spragnionych 
i zmęczonych, chwila relaksu przy wspól-
nym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Na-
sza zabawa przebiegła w miłej, serdecznej 
atmosferze i dostarczyła wszystkim nieza-
pomnianych wrażeń. Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie stro-
jów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Mamy nadzieję, że nie będzie pandemii 
i będziemy mogli bawić się wtedy wszyscy 
razem na naszej sali gimnastycznej. Teraz 
mogliśmy to zrobić tylko w naszych klasach.

Sylwia Kiejnich

Miłośnicy ekologii w akcji
Za oknami zimno, a temperatura często 

spada poniżej zera. To dobry moment, aby 
przypomnieć dzieciom, że na naszą pomoc 
liczą żyjące w pobliżu człowieka ptaki. Kie-
dy dokarmiać ptaki i czym dokarmiać, aby 
im nie zaszkodzić – Mali Przyrodnicy już 
to wiedzą;). A Ty?

Podczas zajęć projektowych Fabryka Eko-
logów uczestnicy koła wykonali zawiesz-
ki z ziaren dla ptaków oraz eko-karmniki 
z pomarańczy, które powiesili na drzewach 
wokół szkoły. To ostatni moment na dokar-
mianie ptaków, z początkiem marca należy 
zaprzestać ich dokarmiania. Eko zawieszki 
są bardzo proste w wykonaniu.

Każdy z Was może je zrobić sam i zawie-
sić w pobliżu domu, jeśli nie ma prawdzi-
wego karmnika. Świetna zabawa dla dzie-
ci, a efekt naprawdę murowany:).

Eko-Brygada z Fabryki Ekologów po-
ruszyła również na swych spotkaniach 

problem smogu. Co to jest smog, jakie są 
przyczyny, a jakie skutki zanieczyszczenia 
powietrza oraz jak poprawić stan jakości 
powietrza? Na te pytania szukaliśmy od-
powiedzi. Nie zabrakło też czasu na eko-
-planszówki.

Małgorzata Kurek

Roboty, komputery i automatyzacja
Przyszłość to roboty, komputery i auto-

matyzacja. Wiemy o tym doskonale, dlate-
go też prowadzimy zajęcia z robotyki i pro-
gramowania dla dzieci. Wprowadzają one 
uczniów w niezwykły świat nowoczesnych 
technologii i futurystycznych maszyn. To 
idealny sposób, by zaszczepić w dziecku pa-
sję. Na początku korzystamy z klocków Lego 
WeDo, z których dzieci budują proste, kolo-
rowe maszyny dostosowane do ich wieku 
i zdolności. Zapoznają się przy tym z pod-
stawowymi pojęciami i technikami wyko-
rzystywanymi w robotyce. Dzieci same pro-
gramują swoje konstrukcje, stosując ważne 
pojęcia, takie jak pętla czy instrukcja wa-

runkowa. A oto przykładowy mały robot. 
Radość z uruchomienia – bezcenna.

Elżbieta Skrzypczak

Internet  
w służbie szachowej edukacji

Okres izolacji i pandemii w żadnym stop-
niu nie przeszkadza nam w rozwijaniu 
umiejętności szachowych. Podczas nauki 
zdalnej wykorzystujemy Internet do nauki 
szachowych tajników.  

Działamy bardzo prężnie, uczestnicząc 
w lekcjach on-line – rozwiązując zadania, 

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu
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OSOBOWOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
Wywiad z siatkarzem Hubertem 
Zwierzyńskim, zawodnikiem 
UKS Szamotulanin, uczniem 
Zespołu Szkolno-Przedszolnego 
w Napachaniu

Sylwia Kiejnich: Hubercie, jesteś siat-
karzem. To sport zespołowy. Powiedz, 
w jakim zespole, gdzie i jak długo 
grasz?
Hubert Zwierzyński: Gram od dwóch i pół 

roku w zespole UKS Szamotulanin w Sza-
motułach.

S.K. Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z siatkówką?
H.Z. Chciałem uprawiać jakiś sport. Tak 

się składa, że moja siostra rozpoczęła grę 
w siatkówkę już wcześniej. Zainteresowa-
ło mnie to i poszedłem w jej ślady. 

S.K. Na jakiej pozycji grasz i czy ona 
jest spełnieniem Twoich oczekiwań? 
Od czego zależy miejsce na boisku?
H.Z. Gram na pozycji atakującego i jest to 

spełnienie moich marzeń. Miejsce na bo-
isku zależy od predyspozycji zawodnika. 
Atakujący i środkowy są najczęściej naj-
wyższymi zawodnikami. Libero musi być 
zwinny i najczęściej jest on najniższym za-
wodnikiem. Rozgrywający musi mieć dużo 

siły i być również bardzo zwinnym. Przyj-
mujący jest na ogół wysoką i silną osobą.

S.K. Każdy sportowiec ma swojego ido-
la. Kto jest dla Ciebie inspiracją i dla-
czego?
H.Z. Moją inspiracją jest Leon z repre-

zentacji Polski, ponieważ jest bardzo do-
bry w ataku.

S.K. Twój największy sukces?
H.Z. Moim największym sukcesem było 

uczestnictwo w Kadrze Wielkopolski, któ-
re odbyło się w czasie wakacji 2021 roku 

w Karpaczu. Pojechało na nie tylko 13 siat-
karzy z Wielkopolski z rocznika 2008. Ra-
zem z moją drużyną zajęliśmy 5 miejsce 
w Wielkopolsce w kategorii młodzików. 

W styczniu 2021 roku brałem również, 
wraz z kolegami z klubu oraz siatlkarza-
mi z UKS Lider z Rokietnicy, udział w to-
warzyskim Ogólnopolskim Turnieju Mini 
Gryf Cup w Szczecinku. W kategorii czwó-
rek zająłem miejsce VI wraz z  Filipem Gier-
czyńskim,  Miłoszem Kliberem, Nikodemem 
Pospiechem i Szymonem Stachowiakiem. 

S.K. Jaki sport poza siatkówką intere-
suje Cię najbardziej?
H.Z. Poza siatkówką lubię również kar-

ting. Jest to dziedzina sportu motorowego.

S.K. Twoje największe marzenie?
H.Z. Moim marzeniem jest zostać w przy-

szłości siatkarzem.

S.K. Czy masz jakieś rady dla chcących 
zostać siatkarką lub siatkarzem? 
H.Z. Moim zdaniem, żeby nauczyć się grać 

w siatkówkę, trzeba chodzić na co najmniej 
3 treningi tygodniowo po 2 godziny. Aby 
reprezentować w miarę zaawansowany 
poziom, należy tak pracować minimum 
półtora roku. Co do predyspozycji, zależy 
to oczywiście od pozycji, na której chce-
my grać. Zawodnik na pozycji przyjmują-
cego, atakującego czy środkowego, według 

ucząc się podstaw taktyki szachowej, roz-
wiązując zadania szachowe, itd. Ponadto 
dużym powodzeniem cieszą się klasowe 
turnieje szachowe, organizowane w ramach 
szkolnego klubu internetowego Rokietnica 
ZSP  Napachanie. Obecnie zapisanych jest 
już 68 członków. Bardzo zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy do aktyw-
nego grania w szachy. Jeśli nie masz star-
szego brata, dziadka – to zawsze możesz 
znaleźć kogoś do gry w Internecie. Poleca-
my strony www.lichess.org oraz www.chess.
com. Do zobaczenia przy szachownicy.

 Szachiści ZSP Napachanie

Walentynki
14 lutego to wyjątkowy dzień dla wie-

lu osób. Jest to czas wyznawania zarówno 
miłości, sympatii, jak i przyjaźni. Teorii na 
temat pochodzenia Walentynek jest bar-
dzo wiele. Już od średniowiecza święto to 
jest obchodzone w południowej i zachod-
niej Europie. Do Polski Walentynki dotarły 
późno, bo dopiero w latach 90. ubiegłego 
wieku. Patronem zakochanych jest świę-
ty Walenty, który udzielał potajemnie ślu-
bów zakochanym i prawdopodobnie po-
niósł za to karę śmierci. Stałym niemalże 
elementem święta zakochanych jest wza-

jemnie wręczanie sobie walentynkowych, 
ozdobnych karteczek (najczęściej jest to 
czerwone serce opatrzone wierszykiem), 
słodyczy w kształcie serca, kwiatów i in-
nych niespodzianek. 

Nie zabrakło tego również w naszej szko-
le. Była fotobudka i niespodzianki dla wy-
branych koleżanek i kolegów oraz nauczy-
cieli.

Słów parę po finale…
Za nami jubileuszowy 30. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, 
gospodarczych i politycznych nasi dzielni 
wolontariusze uzbrojeni w termosy, ciepłą 

odzież i szczere uśmiechy zaraz po odpra-
wie wyruszyli w teren. Można było ich spo-
tkać na ulicach naszej gminy do późnych 
godzin wieczornych.

Wiatr, deszcz i chłód nie były im strasz-
ne, bo mieli wsparcie w całej społeczności 
szkolnej i w mieszkańcach. W imieniu wo-
lontariuszy z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Napachaniu serdecznie dziękuję 
wszystkim za pomoc, dobre słowo i hoj-
ność. Każdy grosik wrzucony do puszki 
przyczynił się do kolejnego rekordu Szta-
bu w Rokietnicy. Dziękujemy, że możemy 
grać razem!

Paulina Gmyrek
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Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Już po raz drugi, z inicjatywy Rokietnic-
kich Lwów Biznesu, bierzemy udział w ob-
chodach Dnia Bezpiecznego Internetu. 
Inicjatywa ta ma na celu inicjowanie i pro-
pagowanie działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci i młodzieży do za-
sobów internetowych, zaznajomienie 
rodziców, nauczycieli i wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa on-li-
ne oraz promocję pozytywnego wy-
korzystywania internetu. W ramach 
obchodów uczestniczyliśmy w Kon-
ferencji DBI 2022 oraz w Konferencji 
Asy Internetu, rozwiązywaliśmy, przy-
gotowany przez Lwy, QUIZ DBI 2022 

oraz graliśmy w grę on-line, dzięki której 
poznawaliśmy w praktyce podstawowe za-
sady bezpiecznego udziału w społeczności 
internetowej. Anna Dukowicz

Europejski Konkurs Statystyczny
W ramach edukacji statystycznej u Za-

moyskich, już po raz drugi, zespół Rokiet-
nickich Lwów Biznesu w składzie: Bartosz 
Schlabs, Hubert Rabenda, Eryk Zerbin, re-
prezentuje naszą szkołę w konkursie orga-
nizowanym przez Eurostat we współpracy 
z 19 krajami europejskimi, w tym z Głów-
nym Urzędem Statystycznym. Celem Kon-
kursu jest podniesienie świadomości mło-
dych obywateli Europy na temat wartości 
i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych 

statystyk, a także promowanie współpra-
cy pomiędzy uczniami. Trzymamy kciuki!

Anna Dukowicz

Zamoyscy w projekcie  
„Żyj finansowo!”

Do współpracy w ramach XIV edycji pro-
jektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać 
finansami w życiu osobistym”, organizo-
wanym przez Stowarzyszenie Krzewie-
nia Edukacji Finansowej w roku szkol-

nym 2021/2022, zaproszono tylko 
30 szkół z całej Polski. Celem projek-
tu jest transfer wiedzy i budowanie 
kompetencji uczniów szkół ponadpod-
stawowych, którzy wkraczając w do-
rosłe „finansowe” życie, szczególnie 
potrzebują wsparcia w nabyciu umie-
jętności w obszarze zarządzania finan-
sami osobistymi. O realizacji projek-
tu będziemy informować niebawem.

Anna Dukowicz

Szkoła/termin drzwi otwartych Typ szkoły Klasa/zawód Ilość 
miejsc

Przedmioty 
rozszerzone

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
Szkoła w Rokietnicy

Drzwi Otwarte w Rokietnicy odbędą się 
w dniach:  

• 26.03.2022 r. 
• 23.04.2022 r. 
• 14.05.2022 r. 

prawdopodobnie w formie on-line. 

Technikum I TI_5 /  technik informatyk 28 matematyka

I TR_5 /  technik reklamy 28 język angielski

I TAK/TH_5 /  technik architektury krajobrazu 28 biologia

technik hotelarstwa (oddział dwuzawodowy) geografia

Liceum 
ogólnokształcące

I LO – profil: matematyczno - językowo-geograficzny 24 matematyka
język angielski

geografia

Branżowa Szkoła 
I stopnia

Oddział wielozawodowy 24 ---------

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy  
Szkoła w Poznaniu
Drzwi Otwarte w Poznaniu odbędą się 
w dniach:  09.04.2022 r.
14.05.2022 r. 
prawdopodobnie w formie on-line. 

Technikum I TAK/TI_5/  technik architektury krajobrazu
technik informatyk
(oddział dwuzawodowy)

28 biologia

matematyka

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. i W. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

mnie, powinien mieć co najmniej 180 cm 
wzrostu, aby dobrze atakować. Jeżeli chodzi 
o libero, to musi być wytrzymały. Wzrost 
na tej pozycji nie jest ważny. Oczywistym 
jest, że aby grać w siatkówkę, trzeba być 
zwinnym, wysportowanym i wytrzyma-
łym człowiekiem.

S.K. Hubercie, kończysz ósmą klasę, 
życzymy Tobie samych dobrych wy-
borów oraz powodzenia w realizacji 
marzeń. Tak trzymaj!

Rozmawiała Sylwia Kiejnich
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GKS Rokita 
Rokietnica na 
obozie sportowym

Pomimo sytuacji pandemicznej, nie-
pewności dotyczących ciągle zmie-
niających się przepisów sanitarnych, 

w drugim tygodniu ferii zimowych GKS Ro-
kita Rokietnica zorganizował obóz sportowy  
w przepięknym Ośrodku Sportowym w Ko-
łobrzegu.  

Warunki do trenowania okazały się ideal-
ne – do dyspozycji mieliśmy boisko pełno-
wymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, halę 
sportową, mini piłki oraz basen. Dla wszyst-
kich niewtajemniczonych pod hasłem mini 
piłki ukrywa się boisko o wymiarach 7m x 
3m, obudowane szkłem z czterech stron,  
z wbudowanymi małymi bramkami w szkle. 
Boisko to umożliwia bardzo intensywną grę, 
pozwala bardzo szybko nauczyć zawodni-
ków dryblingu, przewidywania oraz cza-
su reakcji.

Obóz trwał 6 dni, a brali w nim udział za-
wodnicy Klubu od rocznika 2007 do 2014. 
Uczestnicy zostali podzieleni na mikro gru-
py, które pod opieką 4 trenerów rozwijali 
swoje umiejętności sportowo-piłkarskie. 
Oprócz dużej intensywności zajęć, trzech 
jednostek treningowych dziennie oraz od-
nowy wieczornej na basenie udało się za-
gospodarować czas na spacery nad morze. 
Dzień rozpoczynał się dość szybko – pobud-

ka o godzinie 7:00, śniadanie, poranny tre-
ning, przerwa obiadowa i kolejne treningi, 
kolacja, a wieczorem basen i czas wolny. 
Było intensywnie, ale bardzo ciekawie, nie 
ominęły nas oczywiście oznaki zmęczenia 
i kryzysu, które pojawiają się zawsze przy 
regularnym, dość intensywnym uprawianiu 
sportu. Za główny cel postawiliśmy sobie 
bardziej efektywne doskonalenie umiejęt-
ności zawodników oraz podnoszenie ogól-
nej wydolności organizmu. Dzięki dużej in-
tensywności zajęć, trenerzy mogli skupić 
się także na kształceniu tych elementów, 
z którymi podopieczni sobie nie radzą lub 
mają problemy.

W niedzielę 29 stycznia 2022 r. wczesnym 
popołudniem cali i zdrowi, bez kontuzji, 
trochę zmęczeni, ale i z pozytywnym od-
czuciem i nastawieniem na kolejny obóz, 
wróciliśmy do Rokietnicy, gdzie czekali już 
nasi najbliżsi.

Jakie korzyści z obozu wyniosły dzieci? 
Przede wszystkim, oprócz samodyscypli-
ny i samodzielności, wspólna integracja 

i „mała” lekcja życia. Zawodnicy bardzo zży-
li się i zintegrowali. Wszyscy bardzo ciężko 
pracowali i nie poddawali się, a w momen-
tach kryzysu wspierali wzajemnie. Ich po-
stawa sprawiła, że jako Klub, możemy być 
dumni, bo nasi wychowankowie uczą się 
tego, co dla nas ważne: oprócz rozwoju fi-
zycznego i doskonalenia umiejętności pił-
karskich, także zasad współżycia społecz-
nego i szacunku do drugiej osoby, poczucia 
wiary we własne możliwości i pokonywa-
nia własnych słabości. Swoją postawą po-
kazali, że wszystko, co robimy w Klubie, 
zarówno pod względem sportowym, jak 
i społecznym, ma sens i przynosi rezultaty… 

Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie 
z wielką chęcią i zapałem będą chcieli wziąć 
udział w obozie letnim, które chcielibyśmy 
zorganizować w ostatnim tygodniu wakacji. 

Wszystkich, którzy chcą spróbować sił 
w naszej coraz większej rodzinie sporto-
wej, serdecznie zapraszamy. Kontakt na 
stronie internetowej Klubu.
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Rokietniczanie 
Mistrzami 
Świata 
w pływaniu 
zimowym

Izabela Babica została Mistrzynią Świa-
ta, a Tomasz Lutkowski – Wicemistrzem 
Świata w pływaniu zimowym IISA World 

Championship 2022.
Mieszkańcy Rokietnicy znaleźli się 

w światowej czołówce zimowego pływa-
nia – dyscyplinie, która zagości na zimo-
wych Igrzyskach Olimpijskich. Pływanie zi-
mowe polega na pokonywaniu pływackich 
dystansów w wodzie o temperaturze poni-
żej 5 stopni Celsjusza w klasycznym stro-
ju pływackim. Temperatura wody w Odrze 
podczas tegorocznych Mistrzostw Świata 
w Głogowie w dniach 4-6 lutego wynosiła 
3 stopnie Celsjusza. Na Dolny Śląsk przy-
jechali najlepsi zawodnicy m.in.: z Polski, 
Niemiec, Chile, Mongolii, Czech, Słowacji, 
Węgier, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Izraela, RPA, Nowej Zelandii i wielu innych 

krajów. W sumie 28 reprezentacji!
Izabela Babica odniosła niebywały suk-

ces, zdobywając podwójny tytuł Mistrzy-

ni Świata w pływaniu w stylu dowol-
nym na dystansie 500 metrów i stylem 
zmiennym na dystansie 100 metrów. 
Ponadto zdobyła brązowe medale na 
dystansie 50 metrów stylem dowol-
nym, 50 metrów stylem grzbietowym 
i 1 km stylem dowolnym.

Z kolei Tomasz Lutkowski obronił 
tytuł Wicemistrza Świata z 2019 roku, 
z Murmańska na dystansie 250 me-
trów oraz zdobył brązowy krążek na 

dystansie 1 kilometra.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy tak 

znakomitych wyników!

Sportowiec  
z klasą 2021  
– wyniki wkrótce

Tradycyjnie w grudniu ogłosiliśmy 
kolejną edycję Plebiscytu Sporto-
wiec z klasą. Na zgłoszenia na spe-

cjalnym formularzu czekaliśmy do koń-
ca 2021 roku. Do tego czasu wpłynęło 
w sumie 27 zgłoszeń. Są one przez nas 
analizowane. Kolejnym etapem będzie 
zebranie komisji, która oceni kandyda-
tów i wskaże Sportowców z klasą 2021. 
Jest ono planowane na marzec, wtedy też 
poznamy wyniki. 

,,Mastersi inaugurują sezon 2022” 

Od udziału w 31.Halowych Mistrzo-
stwach Polski Masters w Toruniu, 
rozpoczęło swoje starty małżeń-

stwo z Rogierówka.
W mistrzostwach uczestniczyło 458 za-

wodników, w tym kilkanaście z zagranicy.
Aleksandra Podsiadło, czołowa polska 

sprinterka, potwierdziła swój prymat w kat. 
K65 zdobywając 3 złote medale w sprin-

tach na 60m i 200m oraz najbardziej wy-
czerpującym dystansie 400m.

Zdzisław, startując na 60m i 200m, osią-
gnął dobre rezultaty, biorąc pod uwagę 
przebytą niedawno operację przepukliny.

Kolejny występ małżeństwo planuje na 
majowych mistrzostwach w swojej ulubio-
nej konkurencji 3-boju sprinterskim.

Z.P.
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Adam zwycięża w BUDMAR-CUP X, 
a Arek w rankingu ogólnym

Na starcie ostatniej eliminacji sezonu 
2021 BUDMAR-CUP Grand Prix Rokietni-
cy w Pool-Bilard pojawiło się aż 34 zawod-
ników! Jest to rekord frekwencji w poje-
dynczym turnieju BUDMAR-CUP, a dużo nie 
brakowało, aby był jeszcze bardziej okaza-
ły. Zawodnicy z Zielonej Góry w ostatniej 
chwili odwołali swój udział z powodu awa-
rii samochodu. Po wielogodzinnej batalii 
zwycięzcą został Adam Stankiewicz, któ-
ry tego dnia nie miał sobie równych, wy-
grywając 7 meczów z rzędu! Brawo Adam! 
Największy opór stawił mu Emil Malanow-
ski, z którym wygrał dopiero w decydują-
cej partii (3:2). Warto dodać, że mecz ten 
decydował o pierwszym miejscu w grupie. 
Pozostałe mecze Adam wygrywał z prze-
wagą minimum dwóch partii. W 1/8 wy-
grał z Piotrem Koleckim (4:0), w ćwierćfi-
nale z Michałem Potyszem (4:0), w półfinale 
z Marcinem Smolichem (5:3), a w finale z Ar-
kadiuszem Brzękowskim (5:1). Na trzecim 
stopniu podium obok Marcina zameldował 
się także Andrzej Barski, a na piątych loka-
tach razem z Michałem Potyszem uplasowa-
li się: Kacper Specyał, Bartosz Kaczmarek 
i wspomniany wcześniej Emil Malanow-
ski. Pierwsza czwórka otrzymała pucha-
ry i medale ufundowane przez głównego 
sponsora cyklu, czyli Budmar – Centrum 
Klinkieru i Dachówek oraz cenne nagrody.

Opóźnionym zakończeniem sezonu 2021 
Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard będzie 
turniej BUDMAR MASTERS, w którym pew-
ny udział ma 14 najlepszych zawodników 
z rankingu BUDMAR-CUP 2021. Triumfa-
torem rankingu został Arkadiusz Brzękow-
ski, który zdominował cały sezon, lideru-
jąc od pierwszego do ostatniego turnieju! 
Brawo Arek! Na drugim miejscu w rankin-
gu BUDMAR-CUP znalazł się Andrzej Bar-
ski, a trzeci zameldował się Bartosz Kacz-
marek. Warto odnotować, że w rankingu 
BUDMAR-CUP znalazło się aż 74 zawod-
ników, co również jest rekordem! Ostatni 

zawodnik, który wywalczył sobie miejsce 
w BUDMAR MASTERS, czyli 14. w rankingu 
BUDMAR-CUP, to Eryk Świdniak. Szefostwo 
firmy Budmar – Centrum Klinkieru i Dachó-
wek ma jeszcze do rozdysponowania dwie 
tzw. „Dzikie Karty” dające udział w BUD-
MAR MASTERS, a pierwszymi rezerwowy-
mi wg rankingu są Wiktor Kaczmarek (15.
miejsce w rankingu) i Michał Tomaszew-
ski (16.miejsce w rankingu). BUDMAR MA-
STERS zaplanowany jest na 13 marca br.

Wyniki BUDMAR-CUP X: https://www.
online-brackets.com/view/19072

 
Antonina, Maksymilian i Wiktor 
zwyciężają w JUNIOR-CUP

Rozpoczęliśmy cykl turniejów dla dzieci 
JUNIOR-CUP 2022 rozgrywany w ramach 
Szkółki Bilardowej Radosława Babicy 
prowadzonej wspólnie ze Stowarzysze-
niem Wielkopolska Akademia Bilardowa, 
a wspieranej przez Gminę Rokietnica. 

Za nami pierwsza odsłona cyklu roze-
grana w trzech kategoriach: początkują-
cy, średnio-zaawansowani i zaawansowa-
ni. Turnieje w zależności od kategorii były 
rozgrywane na nieco innych zasadach. Ci 
zaawansowani rywalizowali w 8-bil wg 
przepisów Światowej Federacji Bilardo-
wej (WPA), natomiast zaczynający przy-
godę z bilardem również grali w 8-bil, ale 
z małymi ułatwieniami. 

W grupie początkującej najlepiej poradzi-
ła sobie Antonina Babica, która w finale po-
konała Antoninę Cybulską. Trzecie miejsca 
zajęły Natalia Perz i Wiktoria Molik, a tuż 
za podium zameldowały się Monika Tarka 
i Gabriela Kaczmarek. Antosia triumfowała 
w swojej kategorii drugi raz z rzędu i tym 
samym awansowała do grupy średnio-za-
awansowanej.

Wśród średnio-zaawansowanych naj-
lepszy okazał się debiutujący w naszych 
rozgrywkach Maksymilian Molik. Maks za-
prezentował się naprawdę wyśmienicie i z 
niecierpliwością czekamy na jego starty 

w grupie wyższej. Drugie miejsce zajął Bar-
tosz Kołodziej, którego to tata ufundował 
dodatkowe nagrody dla wszystkich uczest-
ników. Ogromnie dziękujemy! Trzecie lo-
katy zajęli Franciszek Nowaczyk i Antoni 
Szymański, a o podium otarli się Maciej Mel-
cer, Anna Kolecka i Aleksander Cybulski.  

W grupie zaawansowanej najlepszy oka-
zał się Wiktor Kaczmarek, pokonując w fi-
nale Mateusza Cholewińskiego. Na trzecich 
miejscach uplasowali się: Patryk Łozowicki 
i wracający do gry Dominik Pflaum. Na fa-
zie grupowej rozgrywki ukończyli: Julia Ba-
bica, Eryk Świdniak, Adrian Tomaszewski, 
Adam Michalski, Mateusz Cybulski i Oskar 
Siemiński.

Z uwagi na mocno napięty kalendarz, ko-
lejny turniej z cyklu JUNIOR-CUP będzie 
rozłożony na 2 dni. W niedzielę 6 marca 
o godz. 12:00 odbędzie się druga odsłona 
cyklu dla grup: początkującej i średnio-za-
awansowanej. Natomiast w sobotę 12 mar-
ca o godz.9:00 (tuż przed meczem II Polskiej 
Ligi Bilardowej) zagra grupa zaawansowa-
na. Zapraszamy wszystkie dzieci do udzia-
łu, a w szczególności zaprzyjaźnione kluby 
z Poznania czy Bród Wielkopolskich, a także 
i z innych zakątków Polski. Tym bardziej, że 
będzie o co walczyć. Do wygrania będą sta-
tuetki i puchary ufundowane przez Gminę 
Rokietnica dla pierwszych czterech miejsc 
każdej kategorii, a także dodatkowe nagro-
dy, tym razem ufundowane przez tatę Ada-
ma Michalskiego, za co bardzo dziękujemy 
i jeszcze raz zapraszamy do udziału!

Mamy medal Mistrzostw Polski 
Seniorów!

Seniorzy Akademii Bilardowej Rokietni-
ca sprawili nam wiele radości. Michał Po-
tysz i Andrzej Barski pierwszy raz wystąpili 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w Parach 
i od razu z medalowym skutkiem! Zawody 
odbyły się w Łodzi w klubie bilardowym 
Frame, a nasi zawodnicy wywalczyli brązo-
we medale! Brawo Michał i Andrzej! Gratu-
lujemy świetnego początku sezonu i oby tak 
dalej! W MP w Parach zwyciężył debel Do-
minik Zając i Sebastian Ryłko, drugie miej-
sca zajęli Tomasz Młodziński i Tomasz Wen-

Pierwsza trójka BUDMAR-CUP X 2021

Uczestnicy JUNIOR-CUP I
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dicki, a obok Andrzeja i Michała na trzecim 
stopniu podium stanęli jeszcze Tomasz Bąk 
i Roman Wasilewski. Kolejny przystanek 
„Oldbojów”, to indywidualne starty zapla-
nowane na 5-6 marca, w których Akade-
mia Bilardowa Rokietnica prawdopodobnie 
wystawi jeszcze większy skład. Do nieco-
dziennej sytuacji doszło podczas półfinało-
wego meczu, kiedy to Michał ustawiał bile 
do rozbicia przy stanie 2:2, i jak podnosił 
głowę to... zahaczył o lampę i... lampa spa-
dła na niego. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało, i stół i lampa również w całości. 

Ogólnopolski sezon 2022 
otwarty

Zawodnicy Akademii Bilardowej Rokiet-
nica wystąpili w inauguracyjnych zawo-
dach Grand Prix Polski 2022. Turniej od-
był się w Łodzi, a na starcie pojawiło się aż 
140 zawodników! Wśród nich 7 graczy re-
prezentujących aktualnych Drużynowych 
Mistrzów Polski z Rokietnicy. W pierw-
szy dzień odbyły się rozgrywki grupowe, 
a w niedzielę rozegrano system pucharo-
wy, w którym wystąpiło już tylko 64 za-
wodników, gdzie zakwalifikowało się aż 5 
z Rokietnicy! A byli to: Kinga Pietrzak, Ar-
kadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz, Mi-
kołaj Stęsik i Radosław Babica. Ten ostat-
ni zaprezentował się najlepiej, bo dotarł aż 
do ćwierćfinału i rozgrywki zakończył na 
5. pozycji. Pozostali swój udział ukończyli 
na pierwszej rundzie pucharowej, ale i tak 
rozpoczęcie sezonu 2022 przez naszą re-
prezentację należy uznać za udane. Pięciu 
zawodników w pucharówce to naprawdę 
dobry wynik, brawo, brawo, brawo! W za-
wodach zwyciężył Wojciech Szewczyk (Bi-
lardo.pl Dekada Sosnowiec), drugi był Ka-
rol Skowerski (Nosan Kielce), a na trzecim 
stopniu podium znaleźli się Kamil Spicha 
(Green Club Gdańsk) i Daniel Macioł (Bi-
lardo.pl Dekada Sosnowiec). Kolejny tur-
niej z cyklu GPPolski odbędzie się w marcu 
w Kielcach, gdzie również zobaczymy za-
wodników z Rokietnicy. Trzymajcie kciuki!

Timon i Pumba zwyciężają
W niesamowitej atmosferze został ro-

zegrany Turniej w Parach 9-bil. Z pewno-
ścią przyczyniła się do tego premierowa 
projekcja filmu Arkadiusza Brzękowskiego 
opowiadającego o zdobyciu Drużynowego 
Mistrzostwa Polski przez Akademię Bilar-
dową Rokietnica. Oczywiście nie mniejszy 
wpływ na świetną atmosferę mieli też sami 
uczestnicy Turnieju w Parach. Na starcie 
pojawiły się aż 23 pary, które zostały po-
dzielone na 6 grup. No i już faza grupowa 
zafundowała nam ogromnie zaciętą rywa-
lizację. O awansie często decydował bilans 
partii, o czym boleśnie przekonali się Piotr 

Kolecki i Agnieszka Kolecka, a szczęśliwca-
mi okazali się Michał Judkowiak i Łukasz 
Judkowiak. Ostatecznie do fazy pucharo-
wej awansowało 16 zespołów. Mimo, iż 
gospodarze wystawili wiele mocnych ze-
społów, to i tak goście odgrywali główne 
role. W całym turnieju zwyciężyła druży-
na reprezentująca Brody Wielkopolskie, 
a występująca pod nazwą „TIMON i PUM-
BA” w składzie Waldemar Manyś i Rafał 
Łozowicki. Brawa dla Waldka i Rafała za 
bardzo dobrą grę podczas całego turnieju! 
Choć trzeba przyznać, że mimo dobrej 
gry byli blisko odpadnięcia w 1/8 finału. 
Wtedy bardzo wysoko poprzeczkę postawił 
zespół „ESSENTIAL KILLING” w składzie 
Robert Dybionka i Andrzej Sykała. W tym 
meczu Robert dwukrotnie podchodził do 
kombinacji mogącej dać zwycięstwo, jednak 
ostatecznie to „TIMON i PUMBA” awanso-
wali dalej i odnieśli zasłużone zwycięstwo 
w całych zawodach. Drugie miejsce zajęli 
goście ze Żnina w składzie Bogna Świtała 
i Piotr Świtała. Na trzecim stopniu podium 
zameldował się zespół „BILARD EXTRE-
ME” z Piły reprezentowany przez Jacka 
Kiwertza i Tomasza Sobolewskiego oraz 
zespół gospodarzy o specyficznej nazwie 
„REJUNAJTED ANSPONSORED PLEJERS” 
reprezentowany przez Kingę Pietrzak i Mi-
kołaja Stęsika. Reasumując całe zawody, 
śmiało możemy stwierdzić, że Akademia 
tęskniła za tego typu turniejami.

Wyniki Turnieju w Parach 9-bil: https://
www.online-brackets.com/view/19157

Ferie z Bilardem 2022
Tradycyjnie w Akademii Bilardowej 

w jednym tygodniu ferii organizowane 
są półkolonie bilardowe dla dzieci. Zaję-
cia odbywają się po 4 godziny dziennie od 
poniedziałku do piątku. „Ferie z Bilardem 
2022” zgromadziły kilkunastu uczestników. 
Dzieci pod okiem Radosława Babicy i jego 
żony świetnie wykonywały wszystkie ćwi-
czenia bilardowe i z ogromnym zaangażo-
waniem uczestniczyły w wielu turniejach 
rozgrywanych w najpopularniejsze odmia-
ny bilardowe. Państwo Babica tym razem 
mieli do pomocy dwójkę doświadczonych 
bilardzistów w osobach Julii Babicy i Eryka 

Świdniaka. Młodzi instruktorzy spisali się 
rewelacyjnie. Podsumowaniem dwudzie-
stogodzinnego turnusu był udział w „Te-
ście Finałowym” zawierającym sześć ćwi-
czeń. Chłopcy mogli maksymalnie zdobyć 
48 punktów, a dziewczyny 40. W grupie 
chłopców najlepiej poradził sobie Oskar 
Siemiński, który uzyskał aż 45 punktów. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Antonina Ba-
bica z 35 punktami. Poniżej przedstawia-
my najlepsze wyniki.
Dziewczęta:

1. Antonina Babica – 35 pkt
2. Antonina Cybulska – 28 pkt
3. Dorota Rebiger – 27 pkt
4. Julia Więckowska – 26 pkt
5. Natalia Perz – 24 pkt

Chłopcy:
1. Oskar Siemiński – 45 pkt
2. Franciszek Nowaczyk – 41 pkt
3. Wiktor Wieczorek – 37 pkt
4. Mateusz Cybulski – 36 pkt
5. Bartosz Kołodziej – 36 pkt.
6. Artur Ląg – 32 pkt
7. Antoni Siemiński – 30 pkt
8. Maciej Melcer – 21 pkt
9. Aleksander Cybulski – 21 pkt
Już teraz zapraszamy na kolejne takie 

inicjatywy. Planujemy zorganizować czte-
ry turnusy podczas letnich wakacji, dwa 
w lipcu i dwa w sierpniu, a teraz zachęca-
my do udziału w „Szkółce Bilardowej Ra-
dosława Babicy”. Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu 601 635 887 lub bez-
pośrednio w Akademii.

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

sława Babicy”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem 
Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Pol-
ski. Koszt szkółki to 90 zł na miesiąc. Zaję-
cia odbywają się w grupach maksymalnie 
6-osobowych w dni powszednie z podzia-
łem na początkujących, średnio-zaawanso-
wanych i zaawansowanych. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerami 
601635887 lub 618144085 lub bezpośred-
nio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąko-
wej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!

Wszyscy uczestnicy Ferii z Bilardem
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AZBEST 
Nabór wniosków 
do 12.08.2022 r.

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze 
Starostwem Poznańskim oraz Naro-
dowym i Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu rozpoczyna tegoroczną akcję 
dofinansowania usuwania azbestu.

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z da-
chu, odbiór z nieruchomości, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest.

Każdy podmiot, który chce skorzystać 
z dofinansowania, ma obowiązek złożyć 
(osobiście lub listownie) w Urzędzie Gmi-
ny Rokietnica wypełniony pisemny wnio-
sek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12 sierpnia 2022 r. 

Usługi będą realizowane po wyłonieniu 
w drodze przetargu w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu wykonawcy przedmio-
towego zadania.

Formularz wniosku można pobrać 
w Urzędzie bud. A lub ze strony www.ro-
kietnica.pl, zakładka Środowisko, (należy 
pamiętać o dołączeniu do wniosku wypeł-
nionej „Informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest”) 

W przypadku wnioskodawców zajmują-

cych się produkcją, przetwarzaniem i obro-
tem produktami rolnymi lub produktami 
rybołówstwa – obowiązkowo należy wy-
pełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświad-
czenie o pomocy de minimis w rolnictwie 
oraz formularz informacji przedstawianych 
przez wnioskodawcę. 

Do wniosku należy również załączyć:
1. Dokument potwierdzający posiada-

nie tytułu prawnego do nieruchomości, 
na której znajdują się wyroby zawierają-
ce azbest (akt notarialny lub odpis z księ-
gi wieczystej).

2. Zgodę właściciela nieruchomości na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
– w przypadku posiadania innego tytułu 
prawnego niż własność lub użytkowanie 
wieczyste.

3. W przypadku nieruchomości będą-
cych przedmiotem współwłasności nale-
ży załączyć zgodę poszczególnych współ-
właścicieli na wykonanie prac związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest.

4. W przypadku wnioskodawców prowa-
dzących działalność związaną z sektorem 
produkcji rolnej – należy wypełnić dwa do-
datkowe dokumenty: oświadczenie o pomo-
cy de minimis w rolnictwie oraz formularz 
informacji przedstawianych przez wnio-
skodawcę.

5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – 

współwłaściciela do występowania o do-
finansowanie w sytuacji, gdy jest ich peł-
nomocnikiem.

6. Informację o wyrobach zawierający 
azbest (wzór dostępny na www.rokietni-
ca.pl zakładka ŚRODOWISKO oraz w sie-
dzibie UG Rokietnica bud. A).

W przypadku pozytywnego rozpatrze-
nia wniosku materiał zawierający azbest 
zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyro-
bów zawierających azbest, realizowa-
ne będą w 100% ze środków: Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gmi-
ny Rokietnica, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, tj. bez udziału finansowego 
wnioskodawców zgodnie z uchwałą Nr 
2927/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu 
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zatwier-
dzenia regulaminu określającego zasady li-
kwidacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2022. 

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa 
kosztów związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dachowych. 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
• Lidia Przybysz (tel.: 61 8960 631)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu:
• Agata Sibila (tel.: 61 8410 750)

Nie kupuj – adoptuj 

Kotki na zdjęciach są w wieku: Tosia 
i Marcel około 1 roku, Megan i Puma 
mają po 2 lata, Ksena to kocia senior-

ka, pani weterynarz oceniła ją na około 10 
lat.

Koty pochodzą z naszej gminy, zostały 
zgłoszone przez mieszkańców jako bezpań-
skie, bezdomne, niczyje, niepotrzebne... czy-
li rozmnożone w niekontrolowany sposób.

Wszystkie koty są zadbane i odkarmione, 
po zabiegu sterylizacji, odrobaczone i od-
pchlone, zaszczepione i zaczipowane. Koty 
mieszkają w domu, nie mają możliwości 
wychodzenia na zewnątrz. Są bardzo towa-
rzyskie, przyjazne, zarówno dla ludzi, jak 
też innych zwierzaków. Dużo czasu, pracy 
i cierpliwości potrzeba, żeby z przelęknio-
nego bezdomniaka uczynić zwierzę, które 
ufa człowiekowi, i się go nie boi, a potrafi 
się beztrosko bawić. Nasze koty lubią być 
głaskane, przychodzą pospać na kolanka, 
pięknie i głośno mruczą, wzorowo korzy-
stają z kuwet i drapaków, są umiarkowanie 
psotne :). W domach adopcyjnych zazwy-
czaj stają się nieco spokojniejsze, bo jed-

nak wszystko jest inne i nowe – głosy, za-
pachy, wnętrza... i nie ma tylu kompanów 
do zabaw, ilu było w domu tymczasowym :).

Koty czekają na „swojego człowieka” i po-

lecają się do adopcji :).
Kontakt w sprawie adopcji – Urząd Gmi-

ny Rokietnica: tel.: 61 896 06 31, e-mail:  
lidia.przybysz@rokietnica.pl

Tosia i Marcel Megan

KsenaPuma
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Muzeum Albertina w Wiedniu

Z miłości do zimy... 
w Wiedniu
Przyjemny spacer po jarmarkach 
bożonarodzeniowych

W okresie przedświątecznym Wiedeń 
prezentuje się szczególnie bajkowo. War-
to zwiedzić miasto w ciepłym ubraniu na 
piechotę lub dorożką. Najpiękniejsze place, 
alejki, a nawet parki zamieniają się wtedy 
w kolorowe jarmarki bożonarodzeniowe. 
Ten przed ratuszem jest jednym z najwięk-
szych. Wokół placu i w parku ratuszowym 
drzewa lśnią przystrojone kolorowymi 
światłami. Stałym punktem świątecznej 
dekoracji jest zawsze „drzewo z serdusz-
kami”, stanowiące popularne miejsce spo-
tkań zakochanych. 

Ale także na straganach w alejkach z okre-
su Biedermeier na Spittelberg, przed Mu-

zeum Historii Sztuki, na Freyung, na placu 
katedralnym Stephansplatz, na Karlsplatz 
i na tle wspaniałej scenerii pałaców Schön-
brunn i Belvedere oferowane są praktycz-
ne prezenty, rękodzieło, rozgrzewające na-
poje i wyborne smakołyki. Poza centrum 
miasta popularnym miejscem stał się jar-
mark bożonarodzeniowy w parku Türken-
schanzpark. 

Wiedeń znany jest również z kunsztow-
nego oświetlenia świątecznego na wielu 
ulicach handlowych. Ogromne kryształo-
we żyrandole rozświetlają deptak Am Gra-
ben w centrum miasta. Tuż obok, na Kohl-
markt, nad głowami spacerowiczów unoszą 
się delikatne złote kropelki deszczu. Nad 
ulicą Rotenturmstrasse błyszczą duże czer-
wone kule. A wszystkie drzewa wzdłuż pro-
menady Ringstrasse zdobią subtelne gir-
landy świateł. 

Wiedeńska kultura zimowa
W ciągu dnia wybierz się na zakupy lub po 

prostu się porozglądaj: w eleganckich skle-
pach flagowych międzynarodowych marek, 
w sklepach z artykułami od młodych pro-
jektantów, czy w manufakturach, lub zaj-
rzyj do jednego z dostawców zaopatrują-
cych niegdyś dwór habsburski. Na przykład 
firma Mühlbauer wyrabia eleganckie kape-
lusze. Piękną porcelanę znajdziesz w Au-
garten, słodycze zaś w cukierni u Sachera 
lub w Demel. U jubilera i złotnika Köchert 
dostępne są błyszczące gwiazdki cesarzo-
wej Sisi w różnych wersjach, a manufaktura 
Lobmeyr produkuje artystyczne szkło nie-

ÖW – Pokochaj  
zimę w Austrii

Dla tych, którzy pragną odnaleźć 
miłość do zimy lub ją na nowo 
w sobie odkryć, dziewięć krajów 

związkowych Austrii przygotowało całe 
mnóstwo atrakcji. Wszystko w urokliwej 
atmosferze. 

Austria ma w ofercie mnóstwo spo-
sobności, by odkrywać miłość do zimy. 
Narciarska zima jest długa, a sezon na 
kulturalne i kulinarne atrakcje trwa tu 
przez cały rok. 
z miłości do zimy. #winterlove

Więcej informacji na temat zimo-
wych aktywności w Austrii (i nie tyl-
ko) na stronie www.austria.info 

Teksty i zdjęcia: austria.info Sp. z o.o. 
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)

Katedra św. Szczepana zimą ©
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Z miłości do zimy... 
w Ziemi Salzburskiej
Narty i karnet SuperSkiCard

Jednego dnia szusowanie po trasach ro-
dzinnego ośrodka narciarskiego, kolejnego 
na lodowcu, a jeszcze następnego na sto-
kach Pucharu Świata? Nieograniczona fraj-
da z jazdy na nartach i zimowe przyjemności 
są na porządku dziennym w zróżnicowa-
nych ośrodkach narciarskich Ziemi Salzbur-
skiej. Z widokiem na fascynujące góry, je-
ziora i wioski narciarze i snowboardziści 
szusują po trasach narciarskich i zboczach 
z głębokim śniegiem. Zimą można się też 
do woli nacieszyć ofertą kulinarną regio-
nu: w schroniskach i górskich restauracjach 
podniebienia fanów białego szaleństwa roz-
pieszczają regionalne przysmaki, od zupy 
z pierożkami serowymi po puszysty omlet 
cesarski Kaiserschmarrn. Tak zwane „szlaki 
dobrego smaku” w niektórych ośrodkach 
narciarskich są gwarancją dodatkowych 
rozkoszy dla kubków smakowych. Na Zie-
mi Salzburskiej czasu na jazdę na nartach 
jest mnóstwo, ponieważ sezon narciarski 
jest wyjątkowo długi. Stoki na lodowcu Kitz-
steinhorn w Kaprun są otwarte już od po-
łowy października 2021 roku. Do 1 maja 
2022 roku będzie można z pewnością zna-
leźć idealny ośrodek narciarski na każde 
warunki śniegowe i pogodowe. 

Najlepszym wyborem dla zapalonych nar-
ciarzy jest karnet SuperSkiCard. Najbardziej 
wszechstronny karnet narciarski na świe-
cie obowiązuje w 86 ośrodkach narciar-
skich na Ziemi Salzburskiej oraz w sąsied-
nich krajach związkowych, Tyrolu i Styrii. 

Narciarze biegowi, na nartach turowych, 
miłośnicy zimowych szlaków pieszych 
i wędrowania na rakietach śnieżnych po-
znają zimę od jej cichej strony w szczegól-
nie zróżnicowany sposób. Kursy i wyciecz-
ki z przewodnikiem odbywają się w wielu 
regionach Ziemi Salzburskiej, na przykład 

w Parku Narodowym Wysokich Taurów, 
gdzie strażnicy m.in. towarzyszą gościom 
podczas obserwacji dzikiej przyrody. 

Po pełnym wrażeń zimowym dniu na ło-
nie natury idealnym miejscem na relaks 
będzie jedno z 6 kąpielisk termalnych, ale 
także wiele hoteli z dobrze wyposażonym 
zapleczem odnowy biologicznej.

Zwyczaje i kultura
Znana na całym świecie kolęda „Cicha 

noc, święta noc”, która po raz pierwszy za-
brzmiała ponad 200 lat temu w kościele 

Dane i fakty o Wiedniu

Wiedeń to stolica muzyki: Opera Wie-
deńska, Konzerthaus i Wiener Musikvere-
in należą do instytucji muzycznych o mię-
dzynarodowym znaczeniu. W tej ostatniej 
co roku odbywa się Koncert Noworoczny 
Filharmoników Wiedeńskich, który po-
dziwiają miliony telewidzów w około 90 
krajach.
Wiedeń to metropolia sztuki: w wie-
deńskich muzeach znajdują się świa-
towej klasy kolekcje. 
• Muzeum Belvedere: największa na świe-

cie kolekcja obrazów Gustava Klimta
• Muzeum Leopoldów: największa na 

świecie kolekcja obrazów i rysunków 
Egona Schiele 

• Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu: naj-
większa na świecie kolekcja obrazów 
Pietera Bruegla Starszego i malarzy fla-
mandzkich. Największy i najważniejszy 
na świecie gabinet osobliwości, Kunst-
kammer, z około 2200 obiektami
Wiedeń to stolica przyjemności: czeka 

tu około 8150 lokali gastronomicznych – 
od restauracji po kawiarnie (miejsc, gdzie 
można napić się kawy, jest tu ok. 2250) 
– od tych tradycyjnych po bary espres-
so. 13 restauracji zostało wyróżnionych 
przez przewodnik Michelin. 153 restau-
racje zostały nagrodzone przez przewod-
nik Gault Millau.
Krajowy rejestr niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO w Austrii: 
• Śpiew Dudler, jodłowanie w wiedeń-

skim stylu (od 2010 r.)
• Kultura wiedeńskich kawiarni (od 2011 r.) 
• Klasyczne jeździectwo i Hiszpańska 

Szkoła Jazdy Konnej w Wiedniu (od 
2015 r.)

• Kultura wiedeńskich winiarni Heuriger 
(od 2019 r.) 

Wiedeń to miasto ruchu: 
• Około 1650 km sieci ścieżek rowero-

wych
• Liczne trasy biegowe i miejskie szla-

ki piesze
• Lodowisko o powierzchni 9000 m² w ra-

mach Wiener Eistraum przed ratuszem
• Duże lodowisko Wiedeńskiego Klubu 

Łyżwiarstwa obok Konzerthaus
• Jazda na łyżwach ponad dachami Wied-

nia na sztucznym lodowisku Engelmann

przerwanie od 1823 roku. Dobrym pomy-
słem jest odwiedzenie którejś z typowych 
wiedeńskich kawiarni, aby skosztować wy-
bornych kaw i ciast oraz rozgrzać się pod-
czas czytania gazety.

Natomiast wieczorem warto wybrać się 
do Opery Wiedeńskiej, sal koncertowych 
Konzerthaus czy Musikverein lub teatru. 
Dla miłośników kultury w Wiedniu zima to 

ważny okres. Przed Bożym Narodzeniem 
koncert „Christmas in Vienna” wprowadza 
miłośników muzyki klasycznej w świątecz-
ny nastrój. Cała Austria wita Nowy Rok Kon-
certem Noworocznym Filharmoników Wie-
deńskich. Zainteresowani mogą wygodnie 
obejrzeć koncert, który odbywa się w gma-
chu stowarzyszenia Musikverein i na któ-
ry bilety są co roku losowane ze względu 

na duże zainteresowanie, np. przy śniada-
niu w pokoju na hotelowym telewizorze. 
Kto ma ochotę się poruszać, powinien ko-
niecznie iść na łyżwy. Dwupiętrowe lodo-
wisko przed wiedeńskim ratuszem ma po-
wierzchnię około 9000 m². Fani lodowych 
akrobacji mogą śmigać po lodzie także obok 
Konzerthaus. 

z miłości do zimy. #winterlove

Region narciarski Ziemi Salzburskiej jest przyjazny dla rodzin z dziećmi
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Dane i fakty o Ziemi Salzburskiej

• Liczba ośrodków narciarskich: 22 re-
giony narciarskie w 70 ośrodkach spor-
tów zimowych

• Największe ośrodki narciarskie: Saal-
bach-Hinterglemm 70 wyciągów / 270 
km, Snow Space Salzburg (Flachau – Wa-
grain – St. Johann) 45 wyciągów / 120 
km, Hochkönig (Maria Alm – Dienten – 
Mühlbach) 34 wyciągi / 120 km

• Największe karnety narciarskie: Super-
SkiCard Salzburg & Kitzbüheler Alpen 
(Tyrol) 934 wyciągi / 2780 km tras, Ski 
amadé (Salzburg i Styria) 270 wyciągów 
/ 760 km tras, Ski ALPIN CARD (Skicir-
cus Saalbach Hinterglemm Leogang Fie-
berbrunn, Schmittenhöhe Zell am See, 
Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn) 121 

wyciągów / 408 km tras
• Łączna długość stoków narciarskich: 

ok. 2000 km
• Szkółki narciarskie: około 120 z około 

6000 instruktorów narciarskich
• Snow Space Ski Shuttle – autobus nar-

ciarski z Salzburga do Flachau
• Przygotowane trasy na narty biegowe: 

ok. 2000 km
• Zimowe szlaki piesze: ponad 2400 km 
• Tory saneczkowe: około 100, w tym naj-

dłuższy oświetlony tor saneczkowy na 
świecie (Bramberg / Wildkogel Arena)

• Lodowiska: prawie 70
• 6 łaźni termalnych: Alpentherme Ga-

stein, Felsentherme Bad Gastein, Tau-
ern SPA Kaprun, Aqua Salza w Golling, 
Heiltherme Bad Vigaun, Erlebnisther-
me Amadé w Altenmarkt

• Park Narodowy Wysokich Taurów 
z programem wędrówek w towarzy-
stwie strażników, w tym z obserwacją 
dzikiej przyrody w dolinie Habachtal

• Via Culinaria – dziesięć szlaków dla ko-
neserów na Ziemi Salzburskiej z ponad 
330 punktami gastronomicznymi; ścież-
ka kulinarna dla fanów schronisk: 26 
propozycji najlepszych lokali w regio-
nach narciarskich

• Tydzień Mozartowski w Salzburgu: 27 
stycznia do 6 lutego 2022, Wielkanocny 
Festiwal Teatralny 9-18 kwietnia 2022

• Muzeum Bożego Narodzenia w Salzbur-
gu: wyjątkowa kolekcja kulturalna i hi-
storyczna

• Wybierz się do krainy kolędy „Stille Nacht 
Land“: www.stillenacht.com 

w Oberndorf koło Salzburga, do dziś roz-
brzmiewa w wielu miejscach Ziemi Salzbur-
skiej. Na nastrojowych jarmarkach bożo-
narodzeniowych w miastach i w innych 
zakątkach Ziemi Salzburskiej, podczas ad-
wentowego kolędowania w Salzburgu czy 
też na uroczystych koncertach. Adwent to 
także dobry czas na poznanie regionalnych 
tradycji Alp. W kuchni pachnie kruchymi 
ciasteczkami waniliowymi i chlebkiem z su-
szonymi gruszkami. 6 grudnia święty Miko-
łaj wraz z Krampusem chodzą od domu do 
domu, a w okresie po Bożym Narodzeniu 
można spotkać złe i dobre duchy chcące 
przegnać zimę tańcem i donośnym brzę-
czeniem dzwonków. Kultura jest integralną 
częścią tożsamości Ziemi Salzburskiej. Co-
roczny cykl festiwalowy w Salzburgu roz-
poczyna w nowym roku najwyższej klasy 
Tydzień Mozartowski, tym razem pod dy-
rekcją Rolando Villazóna (27 stycznia do 
6 lutego 2022). 

z miłości do zimy. #winterlove
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Ziemia Salzburska – górska panorama

Jazda na nartach w regionie Ziemi Salzburskiej
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE
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PON-PT	 9-19
SOB-NIEDZ	 9-15

tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

tel. 602 506 152, 609 535 710 
e-mail: diegmar.tp@gmail.com

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

 Rolety pokojowe  Markizy 
 Rolety zewnętrzne  Moski-

tiery  Rolety Rzymskie  Maty 
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

Informacja u naszego przedstawiciela.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ 
NA www.rolety-doran.pl

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Najbliższe terminy przyjęć: 
      23 marca
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

N I S K I E   C E N Y
604-345-047

G a b i n e t  G a b i n e t  
„STACJA  „STACJA  

PIELĘGNACJA”PIELĘGNACJA”
ul. Pocztowa 1, Rokietnicaul. Pocztowa 1, Rokietnica

KOSMET YK A n  PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

ZAPISY: tel.  530 855 979 ZAPISY: tel.  530 855 979 
FB: Stacja pielęgnacja RokietnicaFB: Stacja pielęgnacja Rokietnica
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

            

 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

- węgiel najwyższej jakości z Polskich Kopalni,                       
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km) 
 
    ( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km ) 

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

www.lipka-wegiel-wargowo.pl                                        
UCZCIWY  SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!                                     

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 


